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Ema paid me mured viivad,
ema hool ning leebe hääl,
parim, mis siin ilma pääl….

12. mail 2019 kell 16
Paide Muusika- ja Teatrimajas

EMADEPÄEVA KONTSERT

Kõneleb Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid
Eesti Naisliidu poolt kuulutatakse välja AASTA EMA 2019
Esinevad:
EMLS X üle-eestilise poiste-solistide
võistulaulmise solistid
Tallinna Poistekoor
Paide Hammerbecki Poistekoor
Tartu Akadeemiline Meeskoor
JJ-Street TANTSUKOOL
UKU SUVISTE
JAREK KASAR
LAINE MÄGI
Kunstiline juht: Kuno Kerge
Lavastaja: Ain Mäeots

VABA
SISSEPÄÄS

Kolmapäeval, 1. mail kell 11
Paide Keskväljakul

Päeva juhib

Külla tulevad
jõehobu HIPO,
politsei lõvipoiss LÕVI
LEO, päästeameti
päästekoer NUBLU
ning JÄNKU JUSS!

Avatud LASTEALA,
meisterdamised ja
võistlused.
Võitjatele auhinnad.
Toimub ka
TEADUSTEATER!

TÜRI VALD

RATTARALLILE
REGISTREERIMINE

30. aprillini

tel 5663 0968
või Facebookis Järva Autokool.
Lastele on kiiver
kohustuslik!

Pannkooke
küpsetavad
LC Paide
Bastioni
mehed

IVO LINNA

Riik toetab Paidesse
tervisespordi välikompleksi
rajamist 120 000 euroga
Kultuuriministeerium otsustas
toetada Paide linna tervisespordi
välikompleksi rajamist endise prügila maa-alale Mündi ja Raudtee tänava nurgal nelja aasta jooksul
120 000 euroga.
Paide linn kavatseb rajada aastatel 2019-2022 välikompleksi tervisespordi harrastamiseks ja erinevate võistluste korraldamiseks. Kompleks sisaldab valgustatud suusa-, ratta- ja jooksuradasid, staadionit,
pumptrack ja BMX rada, samuti
võimlemislinnakut, kelgumäge, laskumisnõlva ja uisuväljakut. Seejuures luuakse valmidus toota kunstlund ning soetatakse lume tootmiseks ja suusaradade valmistamiseks
vajalik inventar.
Kogu projekti elluviimine maksab ligi 240 000 eurot, millest mi-

nisteeriumi toetus katab poole nelja aasta jooksul ehk iga-aastane toetus riigilt on 30 000 eurot.
Linnapea Priit Värk on Kultuuriministeeriumi otsuse üle rõõmus.
"See otsus oli küll ootuspärane, aga
nüüd on kindel, et oleme plaanile
saanud rahastuse. Ministeerium leidis samuti, et regionaalsest aspektist on Paide terviseradade väljaarendamise mõju ulatus maakonnas suur ning pärast projekti ellu
viimist paranevad kohaliku elanikkonna liikumisharrastusega tegelemise võimalused muutudes mitmekülgsemaks ja kvaliteetsemaks," selgitas Värk.
"Jooksval aastal on kavas teostada elektriliitumise tellimine lume
tootmise ja radade valgustuse tarbeks, elektrikilpide, toitekaablite,

rajavalgustuse kaabli ja lume tootmiseks vajaliku torustiku paigaldamine," loetles Värk lähiaja töid.
Linn teeb projekti õnnestumiseks
koostööd nii SA-ga Eesti Terviserajad kui ka Paide Spordikeskusega.
Kultuuriministeeriumi regionaalsete tervisespordikeskuste programmi eesmärk on toetada igas
maakonnas kuni kahe regionaalse
tervisespordikeskuse väljaarendamist, mis pakuvad inimestele mitmekülgseid võimalusi tegeleda aastaringselt vabas õhus ja tasuta erinevate liikumisviisidega.
Programmist sai toetust kokku
24 projekti, Järvamaalt toetati veel
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse kunstlume tootmise ja suusaradade hoolduse võimekuse tõstmist. Paide LV

Telemäng “Reis ümber Eesti”
Euroopa Parlamendi
valimiste kandidaatidega
Pakume kohalike meistrite
poolt tehtud torti Eesti ELi
kuulumise 15. aastapäeva
tähistamiseks!

11:00 – Avamine
11:00 - 2. ja 3. aastaste laste start
12:00 – Euroopa päeva laval Ivo Linna
juhtimisel “Reis ümber Eesti” Euroopa
Parlamendi valimiste kandidaatidega
12:30 - 4. ja 5. aastaste laste start
13:15 – Ivo Linna, Antti Kammiste ja
ansambel Supernova
13:30 - 6. ja 7. aastaste laste start
14:15 – Autasustamine

PILTUUDIS: Paide Avatud Noortekeskus peaks sel suvel saama
vanasse ujulasse siseskatepargi.

Kavand: Skatepargid OÜ
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Paide linnavolikogu 21.03.2019
istungi kokkuvõte
kuulas ära Väätsa Prügila AS juhatuse liikme Alvar Jullineni ülevaate
prügila tegevusest
kehtestas Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu. Vt lähemalt lk 3!
lõpetas liikmelisuse MTÜ-ga Hangete Korraldamine
otsustas võõrandada enampakkumise korras Paide linnale kuuluv kinnisvara Roosna-Alliku alevikus, Nooruse tn 8 (katastritunnus
68401:003:0137) asuv korteriomand nr 1 (kinnistusregistri registrinumbriga 2575436) alghinnaga 1 000 eurot ning Vedruka küla, Kurvi kinnistu
(katastritunnus 68401:001:0155) alghinnaga 300 eurot
otsustas omandada Niidu tänaval 5 katastriüksust seoses AS-i Paide Vesi ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise projektiga
otsustas omandada Tuljaku tänaval 5 katastriüksust seoses AS-i Paide
Vesi ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise projektiga

Lasteaiad ja koolid tutvusid
Paide sõpruslinnadega

Anneli
Tumanski
Abilinnapea

Paide haridusjuhtide kohtumisel
sügisel kuulutasime välja linna sõpruslinnade teemanädala. Mõte sai alguse mullu suvisest visiidist sõpruslinna Mažeikiaisse. Sõpruslinnu on
suures Paides kümme - Westminster
USAst, Håbo Rootsist, Hamina Soomest, Fredensborg Taanist, Mažeikiai Leedust, Saldus Lätist, Annaberg Buchholz Saksamaalt, Havirov Tšehhist, Perejaslav - Hmelnitski Ukrainast ning lisandus Roosna-Alliku
partner Jämijärvi Soomest. Et meie
koolide ja lasteaedade lapsed neid
teaksid, oligi idee eesmärk sõpruslinnadest rohkem teada saada ja seeläbi
sõpradega koostööd süvendada.
Lasteaiad ja koolid tulid mõttega
aktiivselt kaasa - kes lõimis sõpruslinnade teemal erinevaid õppeaineid,

kes tegi rühmatöid, viis läbi õuesõppe tunde ja palju muud põnevat. Mis
samuti oluline, ettevõtmine süvendas
koostööd nii rühmade kui klasside
vahel, lastevanematega, kõikide haridusasutuste ning ka linnavalitsusega. Teavitasime oma ettevõtmisest ka
sõpruslinnu ning saatsime neile valminud tööd.
Tulemused said vahvad – näiteks
Huvikeskusel valmis laste joonistustest film, Hammerbecki kooli õpilased tervitasid sõpruslinnu nende
emakeeles, Hanssoo kooli sõpruslinnade projektipäevast võttis osa kogu
kool, Roosna-Alliku kool tutvus linnadega lõimingupäeval, Tarbja kool
meisterdas lipud, Viisu lasteaed valmistas Ukraina rahvustoite ning Helliku lasteaed käis linnapea Priit Värgilt sõpruslinnade kohta aru pärimas,
Sookure lasteaed aga tutvus riikide
toitude ja tantsudega.
Suur tänu projektis osalenud lasteaedade ja koolide õpetajatele, lastevanematele ning lastele toreda ja sõbraliku koostöö eest! Materjale saab
vaadata siin https://paide.kovtp.ee/
sopruslinnade-nadal

Korras ümbrus - kingitus
loodusele ja inimesele
Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

Aprill ja mai on Eestis kujunenud ajaks, mil suuremas fookuses
on keskkond – Teeme Ära talgupäeva traditsioon mai alguses on eestlastesse juba sisse juurdunud, teles
jooksevad keskkonnateemalised filmid ning enamik aiausku inimesi
hoiab jälle aktiivsemalt käes reha või
oksakääre. Värske õhk, linnulaul ja
päikesepaiste ajab meid kõiki õue
loodusesse.
Hiljuti avaldas Paide Teater koos
linna gümnaasiuminoortega toetust
üleilmsele kliimastreigile, et juhtida tähelepanu inimtegevuse halbadele tagajärgedele. Tõsi, see lühike
aktsioon ei peata maailmas toimu-

Siret Pihelgas
Abilinnapea

Kui aasta algul seisime silmitsi
ligi poolesaja hankega, mis kõik on

•
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•

•

Kogunemine alates kl 14.00
Võimalus osta Sargvere kooliga seotud inimeste käsi- ja loometöid
Kava
16.00 kontsertaktus
17.30 pildistamine
19.00 Pidu nelja erineva ansambli saatel, kus mängivad ainult Sargvere
kooliga seotud muusikud! Pidu saab otsa 2 tundi peale südaööd!
Avatud Kadi kohvik! NB! Arveldamine sularahas
Võimalus katta laud kaasa võetud suupistetega.
Tule, sõber ja meenuta oma noorusaegu Sargvere mail!
Oodatud on kõik, kellel väiksemgi seos Sargvere kooliga!
Osavõtumaks kuni 10. mai 10€. 11. mail 15€

kavad väga tihti oma oksa- ja muu
aiaprahi olmejäätmete hulka, mida
teha ei tohiks. Tasub meeles pidada,
et neid saab jäätmejaama ja kogumispunkti ära anda tasuta.
Hea võimalus ise midagi keskkonna heaks ära teha on loodusressursside säästvam kasutamine ja
näiteks jäätmete vähendamine –
sorteerida prügi, korduvkasutada
pakendeid või viimaseid võimalusel
üldse mitte tarbida. Samamoodi
saaksid ka tööandjad üle vaadata
oma võimalused, kuidas loodussäästlikumalt hakkama saada ja
mõelda, kas iga asja on ikka vaja välja printida, kas koridoris peab olema pudeliveeautomaat või võiks tarbida lihtsalt kraanivett. Mitmed Eesti omavalitsused ja ettevõtted on näiteks liitunud Rohelise Kontori põhimõtetega, mida tulevikus võiks
rakendada miks mitte ka Paides.
Kutsun kõiki üles oma kodukohta puhtana hoidma ja säästma loodust ka järgnevatele põlvedele!

Ees seisab viimaste aastate
töömahukaim aeg

•

Sargvere kooli kokkutulek
Sargvere Mõisas 11. mail 2019

vaid protsesse, aga võiks panna igaüht mõtlema oma isikliku ökoloogilise jalajälje jätmisele.
Mai alguses toimuv Teeme Ära
on olnud väga tänuväärne algatus,
mis on tänaseks, mitmeid aastaid
hiljem külades ja kogukondades
oma elu elama hakanud. See on üks
lihtsamaid viise panustada loodushoidu – koristada oma kodukoha
ümbrus prahist või luua inimestele
kaunimat keskkonda. Paide linna
külad on olnud väga aktiivsed talguid korraldama ning tundub, et
elanikud haakuvad sellega üha
enam.
Koristamistalgute aktsioon on
pannud inimesi üha enam hoolima
puhtast ümbrusest ning prahti oleks
nagu tõesti kraavides ja metsaalustes vähemaks jäänud. Siiski julgustan inimesi, märgates maha visatud
prügi, sellest linnavalitsusele teada
andma, et prügistaja saaks leitud ja
praht koristatud. Linnas hakkab kevadeti silma aga see, et inimesed vis-
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vaja aasta jooksul korraldada, mõtlesime küll, kuidas seda kõike ära
teha. Tänaseks on aga meie ehitusobjektide rong viienda käigu sisse
saanud ning oleme seda meelt, et hea
meeskonnaga saavad kõik plaanid
ellu viidud.
Kui vaadata meie tänavust investeeringute kava, on pilt üsna kirju
alates teede ja lasteaedade remondist tenniseväljakute ja rattaradade-

Hillar Hanssoo põhikooli ehitus ja inventari soetamine
Sookure lasteaia küttesüsteemi ja
esimese korruse põrandate rekonstrueerimine
Roosna - Alliku lasteaia Hellik hoone
energiasäästlikumaks rekonstrueerimine
Paide Muusika- ja Teatrimaia helitehnika soetamine ja III korruse remont
Karja tn võimla katuse rekonstrueerimine ning riietusruumide remont
Tarbja lasteaia katuse rekonstrueerimine
Tenniseväljakute rajamine
Järve tee jalg- ja jalgrattatee valgustuse projekteerimine ja ehitamine
Karja tn kõnnitee ehitamine
Tallinna tänava remont
Mündi tänava remondi lõpetamine
Mänguväljakute rajamine Põllu tänavale ja Peetri parki
Pumptrack rattaraja ehitus RoosnaAllikule
Kaaruka välisvalgustuse projekteerimine ja rajamine
Aiavilja tänava kõnnitee remont
Sillaotsa jalg-ja jalgrattatee remont
Laia tänava kõnnitee ja parkla ehitamine
Aasa tänava pikenduse rajamine
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ni välja. Võib öelda, et 2019. aasta
on Paide linnal viimaste aegade üks
töö- ja seetõttu ka rahamahukamaid
aegu.
On projekte, mis juba käivad – nt
põhikooli ehitus, Tallinna tänava remont, aga enamus neist seisab veel
ees. Et töid on tõesti väga palju ning
kõigest rääkimiseks jääks leheruumist väheks, toon tabelis välja neist
olulisemad.

Paide-Viraksaare kergliiklustee projekteerimine
Sillaotsa-Tarbja kergliiklustee projekteerimine
Roosna-Alliku piirkonna teede rekonstrueerimine (Tagaküla tee, Viisu pargi tee)
Paide piirkonna kruusateede remont: Männiksaare tee, Aniküla tee,
Ees-Võõbu, Peetrimäe tee
Paide piirkonna teede pindamine:
Korba tee, Aniküla tee, Anna-Purdi.
Anna kalmistu parkla ja tee tolmuvabakatte ehitustööd
Kiirustabloode tellimine ja paigaldamine Paide linna
Keskväljaku eelprojekti koostamine
Lembitu pargi teede rekonstrueerimine
Viisu-Vodja kergliiklustee projekteerimine
Projekti „Tänavavalgustuse taristu
renoveerimine“ omafinantseering
Viisu Rahvamaja rekonstrueerimine
Roosna-Alliku Lasteaed Hellik energiasäästlikumaks rekonstrueerimine
Keskväljaku linnamööbli soetamine
Paide Avatud Noortekeskuse siseskatepargi ehitus
Tervisespordi välikompleksi ehitus
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Paide jagas tegevustoetusi
huvihariduse pakkujatele
Juba teist aastat jagab Paide linn
riiklikku huvihariduse ja -tegevuse toetust, mis on täienduseks kohalike omavalitsuste panusele huvihariduse toetamisel. Omavalitsustel tuleb pakkuda noortele huviharidust ja -tegevust
vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur,
sport, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia. Riikliku toetuse eesmärk on
likvideerida kolm peamist kitsaskohta: huvitegevuse kättesaadavus, mitmekesisus ja kvaliteet.
Paide selle aasta prioriteet on loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogiliste oskuste arendamine, kuid
samuti spordi- ja kultuuritegevuse
toetamine.

1. märtsiks laekus 44 huvitegevuse pakkuja taotlust. Samuti kutsume lapsevanemaid esitama taotlusi
transporditoetusele huviringi sõiduks. Transpordi toetust makstakse, kui noore elu- ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja on kaugemal kui viis kilomeetrit ning noore elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Toetust
saab taotleda ka juhul, kui noor käib
huvikoolis või huviringis teises omavalitsuses.
Kui huviringi või -kooli kaugus
noore elukohast on üle 50 kilomeetri ja kohapeal ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust, siis

toetatakse transporti sõidupileti alusel üks kord nädalas. Selleks peab
taotleja esitama sõidupiletid Paide
linna hariduse peaspetsialistile Enn
Lehtpuule. Transpordi toetuse taotlemise tähtajad on 5. märts, 5. juuni ja 5. detsember.
Paide linna huviringide valik
on lai. Loodame, et kõik soovijad
leiavad endale sisukaid põnevaid
tegevusi.
Lisainfo: paide.ee – Haridus, kultuur, sport - Õigusaktid
Anneli Tumanski
Abilinnapea

Suvine soodushinnaga lastelaager
Paide Linnavalitsus ootab kõiki 7-14aastaseid lapsi osalema suvisesse laste- ja noortelaagrisse Remniku õppe- ja puhkekeskusesse! Laagri teemaks on „Lustlike mängude suvi“ (erinevad mängulised tegevused ja mängud, matkad, rännakud, seiklusprogramm,
muusikatuba, kontsert, karneval jne). Paide linna laste jaoks on broneeritud laagrivahetus 16.07-22.07.2019.
Remniku puhkekeskus asub Ida-Virumaal Alutaguse vallas Peipsi järve põhjakaldal.
* Soodustuusiku hind lapse kohta: 126 eurot (sisaldab ka transporti laagrisse ja koju)
* Toitlustus: 4x päevas
* Majutus: rühmatubades
Laagris on tagatud meditsiiniline- ja psühholoogiline tugiteenus. Rühmajuhtude meeskond on läbinud ettevalmistuse. Info https://puhkekeskused.ee/remniku/.
keskused.ee/remniku/.
Broneerimiseks võta ühendust Paide Linnavalitsuse
e lastekaitse peaspetsialisti Annika
Nõulikuga annika.noulik@paide.ee. Lisainfo telefoni
ni teel 555 94030.
Registreerimine kestab kuni kohtade täitumiseni!
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Algas Tallinna tänava
rekonstrueerimine
Alanud on Tallinna tänava rekonstrueerimine. Et liiklust tänaval
mitte sulgeda, tehakse töid jaokaupa
– esmalt Vallimäe poolne tänavapool,
alates jaanipäevast teine tänavapool.
Viimase asfaltkatte saab kogu tänav
augustis. Kõik tööd peaksid olema
tehtud sügiseks.
Küsimuste ja murede korral saab
ühendust võtta:

Liikluskorraldus: Valter Reimann,
tel 522 1083, YIT Eesti AS
Objektijuht: Riho Tahker, tel 538
04929, YIT Eesti AS
Tellija esindaja: Heigo Laaneoks, tel
521 7626 või Egle Ninep, tel 559 95975
Jälgi remondi kulgu ning tutvu
liiklusskeemide ja töögraafikutega:
paide.ee – Tallinna tänava remont

Teade korraldatud jäätmeveo
lepingu pikendamise ja teenustasude
muutumise kohta
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas AS-iga Eesti Keskkonnateenused sõlmitud korraldatud
jäätmeveo lepingut kuni 31.08.2019
ning kinnitas kõigile piirkondadele
uued teenustasud. AS Eesti Keskkonnateenused on kinnistuomanikele uued hinnakirjad ja veograafikud välja saatnud. Palume kinnistuomanikel, kelleni uus hinnakiri ja

veograafikud jõudnud ei ole, võtta
vedajaga ühendust e-maili aadressil
tartu@keskkonnateenused.ee või telefonidel 737 6700 ja 1919 või anda
selles teada linnavalitsusele e-maili
aadressil tiina.kivila@paide.ee või
telefonil 383 8633.
Hinnakirjad on üleval Paide veebilehel paide.ee – Keskkond - Jäätmekäitlus

TEADE! Paide Linnavolikogu kehtestas 21.03.2019 otsusega nr 17
Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,7
ha. Planeeringus nähakse ette Aasa tänava pikendamine, millega tagatakse Aasa tänava piirkonna kinnistutele juurdepääs avalikult teelt. Planeeringus kavandatakse Aasa 13, Aasa 11 ja Mündi 27 kinnistutele ala avalikule
mänguväljakule ning tehakse ettepanek Aasa tn 9 kinnistu piiride muutmiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Paide linna üldplaneeringut (kavandatud tänava maa-alal maakasutuse juhtotstarbe muutmine üldmaast
ja elamumaast transpordimaaks). Paide linna teehoiukavas on uue tänava
pikenduse ehitamine ette nähtud 2019. a. Detailplaneeringu elluviimisel on
eeldatavalt positiivne sotsiaalne ja kultuuriline mõju ning mõju looduskeskkonnale – paremini kavandatud ning maa omandisuhteid rohkem arvestav liikluskorraldus on keskkonnasõbralikum ning tekitab vähem sotsiaalseid pingeid.

26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised
Maakonnakeskuse hääletamise
jaoskonnakomisjon asub Paide Muusika- ja Teatrimajas.
Paide linnas on valimisjaoskonnad
ja hääletamisruumide asukohad järgmised:
Nr 1 - Paide Muusika- ja Teatrimaja (tel nr 5411 0216)
Nr 2 - Järvamaa Keskraamatukogu (tel nr 5411 0217)
Nr 3 - Paide raekoda (eelhääletamine 22.05 ja valimispäeval Keskväljak
14), Sargvere keskushoone (eelhääletamine 20.05 Pikk tn 4), Anna Vaba
Aja Keskus (eelhääletamine 21.05 Kanarbiku tee 4), tel nr 5411 0218
Nr 4 - Roosna-Alliku Rahvamaja
(eelhääletamine 21. ja 22.05 ning valimispäeval Pargi tn 10) või Viisu
Rahvamaja (eelhääletamine 20.05 Viisu mnt 4), tel nr 5411 0219.
NB! Palun jälgige Paide raekoja ja
Roosna-Alliku jaoskonnakomisjoni
tööaega ja asukohta. Tegemist on mobiilsete jaoskondadega, mis on avatud erinevates asukohtades erinevatel päevadel. Tegemist ei ole paralleelselt mitmes asukohas töötavate jaoskondadega. Juhul kui valija jaoskonnakomisjon on meelepärasel päeval
mujal, siis palume minna jaoskonda,
mis korraldab väljaspool elukohajärgset jaoskonda valimisi (nt Paide Muusika ja Teatrimajas asuv jaoskonnakomisjon)
Valimiste kaardirakenduses on
avalik vaade, mille kaudu on võima-

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED 2019
EELHÄÄLETAMINE
N
R
L
16.05
17.05
18.05
Paide

P
19.05

Maakonnakeskuses hääletamine
12.00-20.00
e-hääletamine
9.00 - …
lik vaadata, kus asuvad valija elukohajärgsed hääletamisruumid, kui sisestate otsingu reale enda elukoha
aadressi. Avalik vaade asub valimised.rahvastikuregister.ee/
Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa
hääletada hääletamisruumis, võib ta
taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval.
Kodus hääletada saab vaid juhul,
kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel). Kirjalikke taotlusi võtab vastu Paide Linnavalitsus. Eelhääletamise päevadel
ja valimispäeval võtavad taotlusi vastu ka jaoskonnakomisjonid. Taotlust
saab esitada hiljemalt 26. mail kella

E
20.05
Paide
Sargvere
Viisu

T
21.05
Paide
Anna
Roosna-Alliku

Jaoskonnas hääletamine
12.00-20.00
…-18.00

14.00-ni. Valija võib esitada kodus
hääletamise taotluse ka telefoni teel
elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella
9.00–14.00. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime; 2) valija isikukoodi; 3) valija aadressi; 4) valija sidevahendi numbrit; 5) kodus hääletamise
põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et
taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta
selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Asukohas hääletamine
Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija
terviseseisundi või mõne muu mõju-

K
N
R
L
22.05
23.05 24.05 25.05
Paide
Roosna-Alliku

VALIMISPÄEV
P
26.05.2019
Paide
Roosna-Alliku

Hääletamist ei toimu Jaoskonnas hääletamine
9.00-20.00
Kodus hääletamine
va põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma
asukohas. Valija asukohas hääletamist
on võimalik läbi viia ainult 20.-22.05
nende jaoskonnakomisjonide poolt,
kes korraldavad eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Hääletamist valija asukohas võib korraldada eeltoodud päevadel ajavahemikus kella 9.00–20.00.
Oma asukohas hääletada saab vaid
juhul, kui valija on enne esitanud kirjaliku taotluse Paide linnavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist
korraldavale jaoskonnakomisjonile.
Taotlust saab esitada kuni eelhääletamise viimase päeva, see on 22.05,
kella 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib kõik valijate taotlused ja

kannab valijate nimed väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja.
Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise taotlemise põhjus,
näiteks:
1) terviseseisund; 2) kõrge iga; 3)
rasked teeolud; 4) transpordivõimaluste puudumine;
5) muud põhjused, mis takistavad
valijat asukohast lahkumast.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et
taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta
selle esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Valimiste üldinfo www.valimised.
ee/et
Paide linna valimiskomisjoni esimees ja valimisjuht Nellika Valder tel
503 5410 või nellika.valder@paide.ee

Paide Linnaleht

APRILL 2019

4

Lugejate rahulolu uuring Järvamaa Keskraamatukogus
Järvamaa Keskraamatukogu vanembibliograaf Mari Arold koostas
oma seminaritöö raames teenuse
kvaliteedi küsitluse, et uurida raamatukogu kasutustiheduse ja -viiside kohta.
Vastuste põhjal on näha, et raamatukogu kasutajad on hetkeolukorraga
rahul. Põhilist teavet eelistatakse saada otse raamatukoguhoidja käest. Lisaks otsib lugeja infot eelkõige meie

PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA
ÜRITUSTE KAVA
25.04 kell 19 Kuuba muusika õhtu "ROSA CRUZ"
Energiline ja alati särav artist, kelle haaravad
live’d ei jäta kedagi külmaks. Pilet 10 - 12 eurot.
26.04 kell 10 Rahvusooper Estonia "KONTSERT
KÕIGE PISEMATELE" Pilet 3 - 4 eurot.
Toolidel paigal istuma ei pea: põrandale on
laotatud Estonia meistrite tehtud ülisuur muusika-teatri teemaline tegelustekk, mille peal vanemad saavad pikutada ja mudilased mängida.

kodulehelt, Facebookist ja teadetetahvlilt. Meie lugeja jaoks on raamatukogu ikkagi raamatute laenutamise koht.
Vähem vaba aja veetmise ja töötegemise koht.
Raamatuid riiulitelt leida on lihtne ja vajadusel saab alati abi. Loomulikult võiks alati olla rohkem populaarsete raamatute eksemplare ning
suurem perioodika valik.
Meie asutuse keskkonna kohta ar-

vati, et see asub heas kohas, siia on
hea tulla, siin on soojad heledad toonid, kompetentsed töötajad ja mugav.
Teenindajad on lahked, abivalmis,
kiired ja asjatundlikud.
Kokkuvõtteks tõdeb Mari Arold,
et keskmine lugeja kasutab-laenutab
põhiliselt ilukirjandust. Raamatukogujuhina on mul hea meel, et uuringu autor tegi oma koolitöö just oma
raamatukogu põhjal ja et uuringu tu-

Järvamaa Keskraamatukogu
direktor

27.04 kell 10 PAIDE JÜRILAAT
Esinevad pillimängijad, rahvatantsurühmad,
meeskoor ja poistekoorid. Paide linna keskväljakul. Toimub koduleivakonkurss, õpime ise leiba
tegema, oma oskuseid näitavad ja õpetavad
sepad.

Kinosõpru hoiame kursis
Paide kino Facebooki lehel ja
kodulehel www.pamt.ee.
LIITU UUDISKIRJAGA, et olla
esimene, kes kuuleb
tulevastest filmidest.

28.04 kell 12 Omaloomingukonkurss “Südamelaul 2019” Konkurss, kus on võimalik esitada
iseenda poolt loodud laule.

Koguperefilm IMEDEPARK 2D / 3D
Kinokavas: 22.04, 23.04, 24.04 kell 18.00 ja
27.04. 28.04 kell 16.00
Dokumentaalfilm OTT TÄNAK: The Movie
Kinokavas: 22.04, 23.04, 24.04, kell 20.00.
27.04, 28.04 kell 18.00 ja 29.04, 30.04 kell 20.00
Draama TEEN SPIRIT: laula südamest
Kinokavas: 29.04 kell 18.00. 1.05, 2.05, 4.05 kell
20.15 ja 6.05 kell 18.00
Seiklusfilm SHAZAM
Kinokavas: 1.05, 2.05, 4.05 kell 18.00 ja 5.05 kell
19.00 ning 6.05 kell 20.00

2.05 kell 17 Paide Muusikakooli Kevadkontsert. Esinevad solistid, ansamblid ja orkestrid.
3. - 4.05 Laulukaar eelvoor ja finaal. Järvamaa
laste- ja noorte lauluvõistlus.
5.05 kell 16 Kevadkontsert. Paide Muusika- ja
Teatrimaja Balletistuudio ja Muusikastuudio,
Paide Võimlemiskooli ja Spordiklubi Hotsport
ühine kontsert. Üritus on tasuta!
6.05 kell 18 Pihkva tsirkus BARAMEO
Tere tulemast imelisse muinasjutumaailma!
Teid ootab 3 meetrine transformer Bamblbi
planeedilt Cybertron, hiiglaslike seebimullide
show, 3D valgusshow, illusiooni ime, salapärased
$)"'$ѶƵ*)"'ťť-$ѶŤ#0&-*$%'Ť0.&'*0)ѵ
Pilet 8 eurot. Pileteid müüakse sularahas 4 tundi
enne algust PAMTi fuajees
8.05 kell 19 Toomas Kalli estraadikava “Ja mida
Teile, palun?” Nii küsitakse meilt ikka ja jälle,
vahel lausa mitu korda päevas. Küsitakse poes,
turul, teeninduses – igal pool, kus on meile midagi
pakkuda. Viisakas inimene muidugi vastab.
12.05 kell 16 Emadepäeva kontsert.
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26.04 kell 19 Rahvusooper Estonia balett
"TRAMM NIMEGA IHA" Pilet 15 - 25 eurot.
Tennesse Williamsi psühholoogiliselt keerukal
näidendil põhinev ballett "Tramm nimega iha"
jutustab elu heidikust Blanchest, kes on kaotanud
nii oma seltskondliku positsiooni kui ka kodu ning
läheneb vaikselt hullumeelsusele. Näidendi autor
sai loo jaoks inspiratsiooni enda ja oma õe elust.

lemused andsid väga positiivseid vastuseid. Meie töötajad panustavad aktiivselt raamatukogu arengusse, et see
oleks mitmekesise teavikute koguga
ja kvaliteetseid raamatukoguteenuseid pakkuv sõbralik, mitmekülgne
ja arenev kultuuriasutus kõigile järvamaalastele.
Jane Kiristaja
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7.05 kell 12.00 Väärikate kino KAPTEN
MORTEN LOLLIDE LAEVAL. Pileti hinna sees
pirukas/tee. ERI! Lapselapsega kinno!
Koguperefilm KAPTEN MORTEN LOLLIDE
LAEVAL
Kinokavas: 7.05, 9.05 ja 10.05 kell 18.00
Komöödiafilm VAAT KUS PAAR
Kinokavas: 7.05, 9.05 ja 10.05 kell 20.00
PAIDE TEATRI SUUR SUVELAVASTUS
“EESTI JUMALAD”
A.H. Tammsaare muuseumis Vargamäel
25. juuli - 18. august. Piletid eelmüügis 16 €
Paide Muusika- ja Teatrimajas on 30.märtsist 4.maini avatud näitus “Kevade kadunud
mudilasparved”
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Ajakeskuse Wittenstein ja
Järvamaa muuseumi kava
Muuseumis

Kell 13.00 tegevusprogramm osalejatele ajakeskuses
Kell 14.00 kokkuvõtete tegemine, peapreemiate väljakuulutamine
Konverentsi toetavad Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp, Järvamaa
Omavalitsuste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium, Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts.

Järvamaa muuseum avatud E – R kell
8.00 – 17.00 ja L 11.00 – 17.00.
Kuni 11. maini on avatud Paidest pärit kunstniku Eva Jänese loomingut tutvustav ülevaatenäitus „Albus lapis – mälestuste loomine“. Lisaks on müügil Jänese loomingut tutvustav kogumik
„Geomeetria kaudu harmooniale“.
18. mail avame muuseumi näitusesaalis Järvamaa politsei ajalugu tutvustava väljapaneku „Sada aastat Järvamaa
siseturvalisuse kaitsel“. Näha saab Paide politseijaoskonnast pärit põnevaid
esemeid, mis annavad värvika pildi korrakaitsjate argipäevast viimase saja aasta jooksul. Väljapanek jääb avatuks 21.
septembrini.

Vallitornis
Ajakeskuse külastamisvõimalus K-P
kell 10.00 – 18.00.
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“.

Sündmused
07.05 kell 17.00 Muinsuskaitsekuule

18.05 Muuseumiöö 2019
25.05 „Jüröö märgutuled 2019“ tänuüritus Paide Vallimäel osalenud vabatahtlikele. Lisainfo www.wittenstein.ee

Uued trükised
pühendatud loeng „Mäo mõis ja Nikolai
Rimski-Korsakov“ Järvamaa muuseumis.
Muuseumi Sõprade Seltsi esimehe Andres Kruusmaa juhendamisel teeme lähemalt tutvust maailmakuulsa helilooja sugupuuga ning heidame pilgu kontaktidele Mäo mõisa ja Paide linnaga.
16.05 43. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents Ajakeskuses Wittenstein
Kell 10.00 avamine
Kell 10.10 külalisesineja ja pärimusmuusiku Mari Tammari ettekanne „Laulu vägi“
Kell 10.40 Järvamaa temaatiliste kodu-uurimistööde õpilasettekanded
Kell 12.30 lõuna

Järvamaa muuseumist ja Ajakeskusest võimalik soetada 2019. a ilmunud
Järvamaa temaatilisi trükiseid:
„Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas“, Henn Sokk
„Ära. 34 Järvamaa pere Siberi – tee“,
Kaarel Aluoja
„Geomeetria kaudu harmooniale“ –
Paide päritoluga kunstniku Eva Jänese
loomingut tutvustav ülevaateteos, Mai
Levin ja Eva Jänes
Lisainfo
Ründo Mülts
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa
muuseum
566 82165

Kultuurikava
25.04 kell 19.00 Sargvere
mõisakino „Johannes Pääsukese tõeline elu“
30.04 kell 18.00 Suur nõidade pidu Purdi Rahvamajas.
Tasuta
11.05 kell 16.00 Kool Sargvere mõisas 100
12.05 Tarbja kevadlaat
15.05 Tarbja perepäev
Lisainfo: paide.ee –
Sündmuste kalender

JÄRVAMAA MUUSEUMIS JA VALLITORNIS
12.00 bussiretk „Mustrimängud Põhja-Järvamaa mäluasutustes“
Külastame Aravete külamuuseumi, A.H. Tammsaare muuseumi
Vargamäel, Albu vallamaja ja Albu mõisa
18.00 muuseumiöö algus Järvamaa muuseumis
Avatud muuseumikohvik. Meeleolu loob õhtujuht.
Avatud väljapanek Paidest leitud tapeedimustritest ning võimalus
soetada teemakohast raamatut
1
18.00
– 21.00 Järvamaa rahvarõivaid tutvustav töötuba
„Mustri vägi“
18.00 – 23.00 tegevusmäng „Peidetud mustrid“
18.30 politsei ajalugu tutvustava näituse avamine.
Uurime krimi-mustreid
19.30 loeng „Mustrimängud kultuuris“.
20.30 suvist laulupidu tutvustav
tantsuline etteaste „Öös on mustreid“
23.00 muuseumiöö lõpetamine
23.00 öine rännak Vallitornis
Avatud retrokohvik ning püüame mustreid
90ndate diskomuusika saatel!
NB! Muuseumiööl on külalistele avatud
vaid Järvamaa muuseum.
Ajakeskust Wittenstein saab külastada
kell 23.00 algaval öisel rännakul!

Tule Järvamaa
Laulu- ja Tantsupeo
sihtkapitali asutajaks!
Laulu- ja tantsupidu on
meie suurim kultuurilist identiteeti kandev sündmus Eestis
ja Järvamaal. Tänavu möödub
150 aastat esimesest üldlaulupeost ning 85-aastane üldtantsupidu toimub 20. korda. Just
sellisel aastal on õige aeg panna alus Järvamaa laulu- ja
tantsupeo sihtkapitalile. Sihtkapitali eesmärk on viia lisarahastuse toel edasi ja arendada üht maakonna märgilisemat ja kõige suuremat kultuurisündmust. Kutsume kõiki
inimesi tegema ajalugu ja olema Järvamaa Laulu- ja Tantsupeo sihtkapitali asutaja!

Asutajateks loetakse kõiki
neid, kes on teinud annetuse
hiljemalt 15. maiks 2019:
SA Järvamaa Kogukonnafond EE642200221023628002,
selgitusse märgusõna „JLTP“.
Annetuse suurus on vaba
(kas või üks euro), aga kutsume tulema asutaja hõbe- või
kuldliikmeks annetuse suurusega vastavalt 25 või 50 eurot.
Sihtkapitali loomine saab
teoks vaid korra ajaloos ning
asutajaliikmeks olemine jääb
märgiks aegade raamatusse.
Järvamaa Kultuuri nõukoda
Järvamaa Kogukonnafond
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Hillar Hanssoo
Põhikooli teated

Male meistrivõistlused
Kooli male meistrivõistlustel
märtsis osales oma võistkonnaga
18 klassi.
Malemeistriks tuli A-finaalis
nelja võidu ja ühe kaotusega 8A
klassi võistkond (Miko Moppel,
Tanel Nurm, Janno Vaba, Ronaldo
Ollo; 15 punkti), hõbemedalid võitis 7B (Henri Härma, Hardi Martjak, Marten Aasa, Randel Liiv; 13,5
p) ning pronksmedalid 8B (Marcus
Beet, Margo Rosme, Andrias Seeberg, Rasmus Jürgenson; 11,5 p).

Medalivõitjatele järgnesid 4. 6A (9
p), 5. 9A (7,5 p), 6. 4B (3,5 p).
B-finaali võitis 7A (15 p, üldjärjestuses 7. koht), 5A (13 p, 8.) ja 5B
(10 p, 9.) ees.
Ülejäänud võistkondade kohad
olid järgmised: 4A, 11. 3A, 12. 3B;
Slaavi, 14. 6B, 15. 2B, 16. 2A, 17. 1B,
18. 1A.
Toomas Mihkelev
õpetaja

Kaasava hariduse konverents
22. aprill toimub Lai 33 majas
Kaasava hariduse konverents. Hillar
Hanssoo Põhikooli õpetajad on käinud erinevates riikides õpirändel
ning jagavad konverentsil õpirände
käigus saadud kogemusi, teadmisi

ning ideid. Konverentsi eesmärgiks
on ka arutleda, mida saaks haridusvaldkonnas üheskoos veel paremaks
muuta. Oodatud on kõik, kes tunnevad huvi haridusteemade vastu ning
soovivad kaasa rääkida!

Tublid noored osalesid Lauluhällil
Paide linna laste ja noorte lauluvõistluse „Lauluhäll 2019" meie
kooli parimad:
8-10aastaste III koht Katriine
Seeberg, juhendaja Piret Järvet
14-16aastaste II koht Chatrine

Põder, juhendaja Anete Sammler
Lisaks pääses maakondlikule lauluvõistlusele Laulukaar Hans Heiki Tahur (juh P. Järvet), Briina Metsallik (juh P. Järvet) ja Karmen Kalvik (juh A. Sammler).

Laupäeval, 18. mai ke 10.00
Rosn-Alul
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Teatripäev 2019
22. märtsil toimus kooli teatripäev, kus 7.-9. klassi
näitering tegi improvisatsioonilisi mänge, tutvustas
kaasõpilastele, mida tähendab improvistasioon. Külas
käis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia näit-

lemise eriala üliõpilane Hans Kristian Õis ning Paide
Teatri juht Harri Ausmaa, kes andis õpilasele ülesande luua etüüd lähtuvalt aktuaalsetest Eestiga seotud
teemadest.

Õpilased olid edukad
maakondlikel olümpiaadidel
Märtsis toimus Väätsal käsitöö- ja
kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse
maakondlik olümpiaad, et toetada ainealaste teadmiste rakendamist praktilises tegevuses ning innustada noori
kavandama uusi ideid ja neid esitlema,
nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi. Käsitöös tuli koostada ülevaade
keskkonnateadliku ja nipiga eseme loomisest ning valmistada selle alusel kasutatav loovese. Kodunduse teemaks
oli bakterid ja seened toidu, toiduval-

mistamise ning toiduohutuse seisukohast. Tehnoloogia õppeaines tuli kavandada etteantud materjalidest üksinda mängitav mäng „Mäng iseendale“. Hindamisel arvestati mängu originaalsust, eskiisi teostust ja tööetappide
adekvaatsust, soorituse kvaliteeti, mängu funktsionaalsust ja töö viimistlust
ning joonisele vastavust.
Meie kooli parimad:
Käsitöös: Mirjam Järv I, Kaidi
Jamnes III koht

Kodunduses: Kärt Kirsimägi I,
Sandra Pilipenko III koht
Tehnoloogias: Markus Udam II
koht
Mirjam Järv ja Kärt Kirsimägi osalesid aprillis ka käsitöö ja kodunduse
vabariiklikul olümpiaadil Tallinna
Ülikoolis.

Lastehoid täiskasvanute koolis
toob noored emad tagasi õppima
Juba kolmandat aastat pakub PTK
võimalust õppivale lapsevanemale võtta laps kooli kaasa, sest koolis on olemas tasuta lastehoid. Lapsevanem peab
muretsema vaid lapse lõunasöögi eest.
Lastehoid aitab enim just neid vanemaid, kes on igapäevaselt lapsega kodus ning kelle laps ei käi lasteaias. Lapsed ja pere on alati tähtsuse järjekorras
esirindel ning sageli katkeb koolitee tugivõrgustiku puudumise tõttu. Pakkudes lastehoiu võimalust, soovime olla
hoolivad ja toetavad oma õpilaste suhtes ja teha endast kõik, et nende haridustee ei jääks laste pärast katki.
Lastehoid on avatud E-N 8.3016.30
Hoidu võetakse lapsi reeglina alates esimesest eluaastast.
Lastehoid tegutseb ka järgmisel
õppeaastal. Kui kellelgi tekkis huvi
lapse kõrvalt õppida, olete oodatud
lisa uurima Paide Täiskasvanute
Keskkooli. Täiendavat teavet leiab ka
kooli kodulehelt www.paidetk.ee.
Lastehoid on üks osa projektist
"Teisel ringil targaks Järvamaal 2",
mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Ene Taurus
Paide Täiskasvanute keskkool
projekti koordinaator

Kristi Teder
õpetaja
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Kutsekooli catering-koolituse
läbinu oskab võõrustada kas
või Läti presidenti
Järvamaa Kutsehariduskeskus
teeb üha aktiivsemalt koostööd kohalike ettevõtetega, et tagada neile
töötajaid ning anda töötajatele uusi
vajalikke teadmisi ja oskusi. Eesti
Pagarist alustas üheksa töötajat eesti keele õpingutega vene keele baasil. Keele selgeks õppimise kuldreegel ütleb, et õppijal peab olema julgus eksida ja vigu teha. Kõik õppijad on juba praegu koolitusega väga
rahul ja soovivad eesti keele õpingutega sügisel jätkata.
Järvamaa Haiglaga alustasime
viieosalist koolitussarja juba sügisel
ja koostöö jätkub ka tänavu kevadel.
Hetkel on koostöös haiglaga käimas
tervishoiu ja hoolekande valdkonna
klienditeenindus ja suhtlemine, abivajaja taaselustamine, motiveeriv intervjueerimine, patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud. Täienduskoolituste pakkumine hooldus- ja puhastustoimingute
ning tervishoiu valdkonnas on äärmiselt oluline, et töötajad oskaksid
abivajajaid professionaalselt abistada ja neid toetada.
Märtsis koostöös E-Piimaga alanud toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale
on tänaseks päevaks oma õpingutega jõudnud sinnamaale, et õppijad
alustavad juba praktilise õppega EPiima tehastes. Uus koolitusgrupp
alustab juba septembris.
Raudtee-ehitusettevõttega Go
Track aga koolitasime töötajaid rööbaste keevituses ning AS Hoolekandeteenused kliendid läbisid praktilise puhastamise ja hoolduskoristu-

7

Kandideeri Paide linna suvisesse
noortemalevasse!
Malevasse on oodatud kandideerima 13-26-aastased noored. Kokku
saab tööd 50 noort.
Kandideerida saab ajavahemikus
1.-26.04.2019
Noortemalevasse kandideerimiseks on vaja täita ankeet, mille leiab
Facebookist: Paide linna noortemalev 2019
Alla 15-aastastel noortel vajalik
esitada lapsevanema nõusolek, avalduse blanketi saab noortekeskusest
või küsida info@paideank.ee.
Päevas tehakse tööd 4h kolmes vahetuses (9.00-13.00, 13.00-17.00,
17.00-21.00) ja tööperiood on 10 päeva. Töötasu 3.21€/h
Töö sisu: heakorratööd (Anna-Tarbja, Paide, Roosna-Alliku rühm),
noortekeskuse vahendite laenutus ja
keskväljaku korrashoid- “Ehe ruum”
(Paide ja Roosna-Alliku rühmad), talutööd (Roosna-Alliku rühm).

Töömalevad
toimuvad:
Tarbja- Anna malevarühm 14.28.06
Paide I malevarühm 1.-12.07
Paide II malevarühm 15.-26.07
Paide III malevarühm 29.07-9.08
Roosna- Alliku malevarühm “Maa
vs linn” (ööbimisega, võivad kandideerida kõik piirkonna noored) 5.16.08
Rohkem infot: info@paideank.ee

Koolivaheaeg Paide
noortekeskuses ja noortetubades
Kõikidel noortel on võimalus osa saada Anna, Tarbja, Paide või RoosnaAlliku noortetubade tegevustest. Osalemise soovist anna märku noorsootöötajale hiljemalt 22. aprill, et oleks võimalik korraldada transport.

Hallituse uurimine.
se täienduskoolituse. AS-iga Sakret
korraldasime veokorraldaja-logistik
täienduskoolituse, mis lõpeb juunis
kutseeksamiga. Lisaks sellele aitasid
meie kooli catering-teeninduse koolitusel osalenud täiskasvanud õppijad Sakreti meeskonnal teha ettevalmistusi Läti Vabariigi presidendi
vastuvõtuks.
Korstnapühkijate kutseandja Ees-

Foto: Riina Annus

ti Tuletõrjeliiduga toimuvad meie
koolis erialased täienduskoolitused
juba neljandat hooaega ja aprilli alguses koolitasime kokku üle 30
korstnapühkija, kes valmistuvad
mais kutse taastõendamiseks või taseme tõstmiseks. Täiskasvanud õppijad on meie kooli südames.
Järvamaa Kutsehariduskeskuse
täienduskoolituse meeskond

Esmaspäev, 22.04 Noortetoad suletud.
Lähme kõik sündmusele „Jüriöö Märgutuled“
ning enne seda jooksma ja kõndima!
Teisipäev, 23. 04
14.00 Kevadine kokandus Anna noortetoas
14.00 Kokandusring Tarbja noorteoas
14.00 Kokandus Sargvere noortetoas
Kolmapäev, 24.04
16.00 DJ töötuba PANK-is
14.00 Unenäopüüdjate meisterdamine PANK-is
16.00 Flowerstick töötuba- PANK-is
12.00- 16.00 Sargevere noortetuba avatud. Tule mängima
piljardit, Wiid, lauamänge, lauajalgpalli ning õhuhokit!
Neljapäev, 25.04
14.00 Piknik Järva-Jaanis
16.00 DJ töötuba
13.30 väljasõit piknikule (eelregistreerimisega) noortekeskuses
Reede, 26.04
17.00 - 22.00 Kevadvaheaja lõpetamine. Orienteerumine,
erinevad võistlused, mängud.
26.04 – 27.04 Metsateemaline laager (eelregistreerimisega) PANK-is

Ettevalmistused Läti Presidendi vastuvõtuks.

Foto: Signe Flink

Camera 2019 Roosna-Allikul
12. märtsil toimus meie koolis
Järvamaa väikekoolide ansamblite päev Camera, kus osalesid Albu,
Vodja, Retla-Kabala ja Väätsa koolide õpilased. Oma laulud esitas
kümme ansamblit. Osalejatele esines Roosna-Alliku kooli ukuleleansambel. Žürii koosseisus olid
õpetajad Lea Kuldsepp ja Jaanika
Alliksoo ning 9. klassi õpilased Rebeka Siirand ja Kristiina Kaljurand. Tänati ka juhendajaid Kaja
Kraavi, Eda Liblikut, Hedi Jürgenit, Tiina Kivimäed ja Heli Vutti.
Suur tänu osalejatele vahva kontserdi eest!

Kuni 23.04 Roosna-Alliku noortetuba suletud

Sel sügisel avab Sookure Lasteaed kaks 2aastaste laste rühma
ja ühe 1,5-2aastaste laste rühma. Lastevanemate koosolek
toimub 15. mail kell 18.00 Sookure Lasteaia muusikasaalis.
Rühmade nimekirjad on koostamisel ja kajastame lühiajaliselt
lasteaia kodulehel
https://sookure.edu.ee/
Paremaks kohanemiseks lasteaiaga korraldame laulu- ja
mänguringe 2aastaste rühmades. Tegevusi juhendab Sirje
Grauberg ja ring toimub esmaspäeviti. Tegevused kestavad 2025 minutit
Ajakava:
22.04 kell 10.30 Vikerkaare rühm ja 11.00 Kiilikeste rühm
29.04 kell 10.30 Vikerkaare rühm ja 11.00 Kiilikeste rühm
06.05 kell 10.30 Vikerkaare rühm ja 11.00 Kiilikeste rühm
Kohtumiseni Paide Sookure Lasteaias!

Foto: erakogu

Paide Linnaleht
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Tähistame Anna kihelkonna 335. aastapäeva

toetab eraisikute veeprojekte
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) ootab eraisikuid,
toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks.
Eraisikute ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumise
taotlusvoorust saab toetust üle
2000 tarbijaga reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon, ning kus on teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata.
Seda, kas majapidamine
asub rohkem kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, saab
kontrollida KIKi kodulehe otsingumootorist.

Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii epostiga info@kik.ee kui paberil
(Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).
Toetuse summad jäävad sõltuvalt toetatavatest tegevustest vahemikku 1382-3792 eurot. Ühe
kinnistu kohta võib esitada ühe
taotluse. Toetust saab taotleda
kuni vooru eelarve täitumiseni
või kuni 31.12.2020.
Rohkem infot taotlusvooru
kohta saab KIKi kodulehelt või
projektikoordinaator Kadri
Haamerilt (kadri.haamer@kik.
ee, 6 274 183).
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020
meetmest „Veemajandustaristu arendamine" ning Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

28. aprillil kutsume kõiki üles osalema Anna ajaloolise kalmistu korrastamisel, tänuks neile inimestele,
kes enne meid on elanud,
kes oma tööga on pannud
aluse meie elule. Korrastame hauad, nende hauad, kellel enam korrastajaid ei ole.
Surnuaiapüha toimub nagu alati juuli teisel pühapäeval, sel aastal tähistame seda
suuremalt- korraldame Anna
kihelkonnas elanud inimeste

Valgma külas alustas
tegevust kanuuklubi
Valgma küla on viimastel
aastatel silma paistnud aktiivse küla- ja seltsieluga. Nii
Valgma külaselts kui spordiselts on rajanud kooskäimise
kohti ja korraldanud üritusi.
Kasutades ära suurepärast
asukohta Esna jõe ääres, loodi märtsis Valgma spordiseltsi juurde ka kanuuklubi, mille eesmärk on koondada Järvamaalt mehi ja naisi, kes soovivad läbi aasta käia erinevatel Eestimaa jõgedel kanuutamas. Paljud on käinud kanuumatkal suvel, aga vähesed teavad, et tegelikult on kanuutamine väga vahva spordiala läbi aasta. Jah, paljud jõed jäätuvad, aga siis saab hoida vor-

mi Esna jõel – jõgi, mis läbib
Mündi raba ja pideva allikavee juurdevoolu tõttu ValgmaPaide marsruudil nii naljalt ei
jäätu.
Kanuuklubi teeb lisaks nn
kodujõel kanuutamisele igal
kuul ka ühe väljasõidu, esialgu seigeldakse läbi lähedal
olevad jõed. Plaan oli minna
ka Soomaale, aga kahjuks jõudis suurvesi juba jõesängi tagasi ning see retk lükkus järgmisesse kevadesse.
Rohkem infot ja leiab Valgma küla kodulehelt www.valgmaselts.ee ja Valgma spordiseltsi Facebooki lehelt.
Tuuli Klementa

Talguinfo
28.04
10.00 – 16.00 Teeme
Ära. Anna kihelkonna
ajaloolise kalmistu korrastamine. Võta kaasa
reha, kindad, töövahend võsa eemaldamiseks. Mälestuseks igale osavõtjale meene.

01.05
Valgma küla
04.05 Teeme Ära
09.00 Kriilevälja küla
10.00 Purdi küla
Tarbja küla
Anna küla
Lisainfo:
paide.ee – Sündmuste kalender

Naiskodukaitse Järva
ringkonna
Roosna-Alliku jaoskonna
naised kutsuvad

Valgma Külaselts

27.aprill 2019

Purdi Külaselts
ootab talgutele
MTÜ Purdi Külaselts ootab kõiki tegusaid ja toredaid
inimesi talgupäevale! Eelmistel aastatel on suudetud külaelanike ja seltsiliikmetega korrastada Purdist läbiviiva alleealune ja kabeliaed nii, et seda
on võimalik niidukiga hooldada. Praeguseks on aga üks
osa alleest veel puhastamata,
nii et seekord on plaanis ka see
korda saada, et endal oleks hea
ning teistel oleks ilus.
Võimalusel haara kaasa

mälestuspäeva. Mälestame
kõiki, kes puhkavad Anna kalmistul, süütame mälestusküünlad, pühitseme mälestusplatsi ja – pingi. Toimub mälestuskontsert kirikus.
Pingi ostame üheskoos.
Pink koos mälestusplaadi
ja paigaldamisega maksab
500 €. Võimalusel palume
annetus teha EELK Anna
koguduse arveldusarvele
a/a EE711010702000731007.
Selgitus: mälestuspink.

kell 13.00

SINILILLEMATKALE

töökindad, mootorsaag, võsatrimmer või lihtsalt natuke talupojajõudu ning tule 4. mai
hommikul kell 10 Purdi viinavabriku juurde! Vahepeal kinnitame keha koduste pirukate
ja kuuma teega. Osalemiseks
saavad kõik asjahuvilised ennast registreerida Teeme Ära
talgulehel, pannes märksõnaks
„Purdi küla heakorra talgud“

Matka algus ja lõpp Kangrumäel.
Matka pikkus 7 km.
Enne matka Reimo Kaasiku orienteerumiskoolitus.
Matkal saab o a Anname Au! kampaania meeneid.

Lisainfo Eve Sissas
56481165

Info: 58043637, Mairon
Nugis

Pühapäeval, 26. mail kell 10.00
Roosna-Alliku Rahvamaja juures

Kevadlaat
Müügil: taimed, käsitöö, jalatsid,
valmisriided ja palju muud.
Rohenurka võta kaasa oma aiast taimi ja
lillesibulaid, et neid teistega vahetada!

Ro o s n a - A l l i k u  X I  k ä s i t ö ö p ä e v 
10.00 Käsitöövõistlus „Nobenäpp 2019”
Teema: „Rahvuslik ornamentika käekotil”
Fimosavist käevõrude ja ehete
ning marmoreerimistehnikas
õnnitluskaartide valmistamise töötoad
suurtele ja väikestele
11.00 Roosna-Alliku lasteaia, põhikooli ja
rahvamaja taidlejate kontsert

TULE UUDISTAMA!
Käsitööpäeva toetab
Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp
Täpsem info tel. 526 6781 Anneli
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Millest me räägime, kui
mõtleme tulevikule?
Seitsmenda, tuleviku teemalise
Arvamusfestivali ideekorje on lõppenud ning enam kui 200 aruteluideed läbi sõelutud ja hinnatud.
Külm jaanuarikuu näib olevat paras
aeg, et leida üles ning kirja panna
need teemad ja mõtted, mis põneva
päevapoliitika ja pommina plahvatanud kuumade skandaalide kõrval
on Eesti inimeste jaoks olulised ning
vajavad ühiselt läbi arutamist ja süvenemist.
Mis siis on meil, eestimaalastel
aastal 2019 südamel? Mõneti sümboolselt pälvis eesti keele aastal keele, kultuuri ja rahvuse küsimus tavalisest suuremat tähelepanu. Festivalil on oodata arutelusid eesti keele võimaluste ja ohtude üle robotiseeruvas maailmas, aga sellestki,
kuidas multikultuurses ühiskonnas
mõista eesti rahvust. Ideekorjes joonistusid välja ka suurandmetega seotud teemad, ühelt poolt ettevõtete ja
riigi kogutud andmed kui võimalus
midagi paremaks teha, teisalt andmete jagamisega seotud turvariskid.
Kolmas suurem ring teemasid
puudutab tulevikku vast kõige teravamalt - kliimaküsimused ehk laiemalt planeedi Maa saatus, igaühe võimalused koduplaneeti säästvamal
moel kohelda, aga ka kliimamuutustega seotud umbusk. Kliimaküsimuste olulisust noorte jaoks laiemalt kinnitab Rootsi tüdruku Greta Thunbergi algatusel läinud reedel sadade
riikide seas ka Eestisse, sh festivalilinna Paidesse jõudnud kliimamarss.
Peame arutelus sündinud väiksematki nihet uue teadmise või parema mõistmise suunas omaette
väärtuseks. Seekord, kui festival
sünnib koostöös rahvusülikooliga,
on eriline tähelepanu teadmistepõhisel lähenemisel.
Arvamusfestivali eestvedajate
üks tänavusi unistusi on varakult
nügida selgelt sõnastama arutelude
eesmärki, et ühiselt mõtestada vestluste väärtust. Ideekorje tulemuste
järgi on ligikaudu poolte arutelude
puhul soov luua mõne teema või

Mari Tikerpuu

Sellest aastast alustas tööd üleriigiline ja tasuta ohvriabi kriisitelefon
116 006 ja nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee, kust saab ööpäevaringselt nõu ja abi eesti, vene
ja inglise keeles. Lisaks on aga igas
maakonnas ka tööl ohvriabitöötaja,
kes saab pakkuda põhjalikumat ja
personaalsemat nõustamist.
Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud
kõigile, kes tunnevad, et on sattunud
olukorda, kus nad on kannatajad – on
siis tegemist füüsilise, majandusliku,

Noortevolikogu esimees

18.-24. märtsil toimus Paide linna
noortevolikogu viienda sünnipäeva
tähistamiseks sünnipäevanädal, mille jooksul oli võimalus osaleda mitmetes toredates ja meeldejäävates
sündmustes.

Inspiratsiooniõhtu
Noortevolikogu kunagised liikmed Riin Luks ning Sabine Krais ja
sõber Alo Aasma inspireerisid raekojas noori noortevolikogu teemal. Oli
väga sisukas ning meeldejääv õhtu,
kust ei puudunud muhe naer kui ka
tõsisemad noodid. Kohaletulnud said
korralikult inspireeritud!

Päikesetõusukontsert
Kõige meeleolukam sündmus. Va-

rajasest hommikust hoolimata oli
imelist Haldi Välimäed Vallimäele
kuulama tulnud ligi 50 inimest.
Noortevolikogu tänab eraldi Sulev
Liivat, Paide Muusika- ja Teatrimaja
ning Ants Leppoja!

Joonistuskonkurss
“Noore elu Paides”
Konkursile laekus ligi 30 tööd,
millest igaüks oli väga omanäoline
ning ilus. Valisime välja kümme silmapaistvamat, mis olid terve sünnipäevanädala üleval avalikul näitusel Keskraamatukogus. Lisaks toimus ka Facebookis rahva lemmiku
hääletus. Täname kõiki joonistajaid,
juhendajaid ning Järvamaa Keskraamatukogu!
Paide linna noortevolikogu on
ennast viie aastaga suutnud Paides
tõestada ning teostada. Nii mõndagi on juba tehtud, kuid viis on
veel väike number, palju on veel
minna.
Noortevolikogu tänab kõiki liikmeid, partnereid ning sõpru, kes viie
aasta jooksul meile toeks on olnud.
Suur kummardus!

LC Paide Bastion aitab
diabeedihaigeid lapsi
Foto: Oliver Kuusk

nähtuse paremat mõistmist, kolmandik aruteludest soovib jõuda uute lahendusteni või testida olemasolevaid, samuti korraldatakse tagasivaatavaid arutelusid, mille mõte
on saadud õppetunnid läbi rääkida
ja analüüsida.
Neile, kes küsivad festivali mõõdetavate tulemuste kohta, saame juba üsna julgelt rääkida nii Paide teatri sünnist ning PÕXITi ja ilutulestiku maksustamise rahvaalgatustest.
Me ise peame oluliseks ka noorte aktiivsete kodanike pealekasvu, millele festivalil vabatahtlikuna tegutsemine kaasa on aidanud. See on
suur asi.

Eelmisel aastal käis Arvamusfestivalil 10 000 inimest ning arutelusid toimus 160 ringis.
Arvamusfestivali on seitsmendasse aastasse toonud ennekõike
usk, et silmast-silma ja kõrvast-kõrva vestlustel tekib parem teineteisemõistmine kui näiteks sotsiaalmeedia kommentaariumis ning seda
teadvustades ja treenides on võimalik jõuda ka parema suhtluskultuurini. Kohtumiseni 9. ja 10. augustil
Paides!
Maiu Lauring
Festivali eestvedaja

vaimse või seksuaalse vägivallaga või
hoopis hooletuse või halva kohtlemise ohvriks langemisega. Samuti saavad kriisitelefonilt abi inimesed, kes
on kuritegevuse või õnnetusjuhtumi
tõttu lähedase kaotanud.
Et sellist teenust on väga vaja, näitab juba statistika – telefonile on kahe
kuuga helistatud 741 ja veebivestluse
teel on võetud ühendust 330 korda.
Enamasti on helistanud perevägivalla
ohvrid. Samuti on helistajate seas neid,
kes soovivad teada anda, et keegi nende lähedane või ka naaber on ohvriks
langenud. Lisaks on küsitud hooldusõiguse teemal küsimusi või soovitud
saada abi töökiusamise teemal.

jõuaksid kohale õigeks ajaks, tervete ja korralikena, hoolitse selle
eest, et sinu postkast oleks korrektselt paigaldatud ning märgistatud!
Omniva veebilehelt leiab soovitusi postkasti paigaldamiseks. Kind-

Maailma lionsliikumisel täitub tänavu 102 aastat. Kokku on maailmas
üle 1,5 miljoni „lõvi“ ja klubid on tegevad 200 riigis. Meie moto on we
serve ehk „Meie abistame“. Järvamaale jõudis liikumine 1991. aastal mil
moodustati LC Paide Bastion. Täna
ühendab klubi 21 aktiivset liiget, neis
viis asutajaliikmed.
Aastate jooksul on LC Paide Bastion pannud toetajate abiga õla alla
väga erinevatele heategevuslikele ettevõtmistele - Järvamaa Haigla peresünnituspalati sisustamine ja röntgenaparaadi ost, väikelaste basseini ja
kultuurikeskuse invalifti ehitamine,
vähekindlustatud laste suvelaager jne.
Tänavu otsustasime toetada diabeeti põdevatele lastele insuliinipumpade ja nende tarvikute soetamist.
Koostöös MTÜ-ga Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing ning MTÜ-ga Järva Diabeetikute Selts oleme tänaseks
leidnud kaks last, keda abistada. Oma

plaane saame ellu viia vaid tänu toetajatele ja sponsoritele, kes meiega sarnaselt mõtlevad ja meie tegevust materiaalselt toetavad. 31.03 korraldas LC
Paide Bastion tänukontserdi meie toetajatele. Siirad tänusõnad kõigile inimestele, kes meie ettevõtmist toetasid!

LC Paide Bastion tänab:
Mäo Keskus MTÜ, Espak Paide,
Leku Metall, Paide MEK, Aarman
Puit, Ally OÜ, Geodes Maamõõdubüroo, Rebruk GH, Arieks Teenindus, RR Elekter, Paivet, Vaaros, E-Ehted, Elvem Elekter, Paide EKE Projekt, Treegeri Kohvik, Kesk-Eesti Tre
Raadio, Paide linn ning eraisikud Villu ja Sirje Pedius, Kersti Sarapuu, Jürgen Ligi ja Ants Hiiemaa.
Tarmo Vaher
LC Paide Bastion
2018/2019 president

Ohvriabi kriisitelefoni eesmärk
on pakkuda ohvritele kiiret võimalust oma mure ära rääkida. Kui on
vaja, saab leppida kokku kohtumise
juba ohvriabitöötaja juures.
Kriisitelefon ei hakka asendama
politseid. Olukordades, kus inimese
elu on ohus ja on vaja kiiret abi politseilt, kiirabilt või päästeametilt, tuleb kindlasti esmalt valida siiski 112.

Järvamaa ja Paide kontaktisik:
Piret Vaher, 513 4331 (Tallinna
12, Paide)
e-post: jarva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kas sinul on postkast?
Siseministeerium saatis Riigikogu valimiste eel valijaile valijakaardid. Osa neist kaartidest tagastati, kuna adressaadil puudus
postkast.
Selleks, et sinu saadetised

Paide linna noortevolikogu on
5-aastane!

Kaarel Vene

Ohvriabitöötaja juurest ei saadeta kedagi minema
Sotsiaalkindlustusameti kriisiabiteenuse juht

9

lasti anna enne postkasti paigaldamist sellest teada ka Omnivale,
sest muidu nad ei tea, et sul on
nüüd postkast. Täpsem teave: https://www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest.

24. mail toimub Järvamaa Keskraamatukogus üle-eestilise kogukondade ja asutuste ühise ettevõtmise “Vaata vana akent!” raames fookuspäev.
Kell 16, raamatukogu II korruse saalis:
* Paide huvikeskuse fotoringi näituse avamine (juhendaja Priit Jõesaar).
Näitusel saab näha vanade akende ilu, võlu ja ka valu õpilaste silmade läbi.
* Loeng ja nõuandetund vana maja akendest (Karen Klandorf, Muinsuskaitseamet)
* Vaatame koos õppefilmi akende restaureerimisest (20 min)
* Väljapanek erialakirjandusest
Üritus on tasuta!
Korraldavad Muinsuskaitseamet ja MTÜ Paide SRIK koostöös Järvamaa
Keskraamatukoguga. Vaata vana akent!

Paide Linnaleht
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Paide huvikeskus alustab
sügisel uue nime ja sisuga
2. mail tähistab Paide Huvikeskus
oma 55. sünnipäeva. Nende aastate
jooksul on kool kandnud erinevaid
nimesid ja vahetanud mitmel korral
asukohta. Kool loodi 1. veebruaril
1964. aastal Paide Pioneerimajana,
kus peale pioneeritöö tegeleti ka huvihariduse andmisega, töötasid kunsti- ja käsitööringid. Pioneerimaja asus
Kingissepa 12 (hiljem Posti tn) alumisel korrusel. 01.09.1989 nimetati
see ümber Paide Rajooni Koolinoorte Huvikeskuseks, millel olid filiaalid Türil, Koerus, Järva-Jaanis ja Aravetel. 01.01.1991 sai asutus nimeks
Järvamaa Huvikeskus, mis jätkas
tööd Rüütli tänavas majades 6, 8 ja
10. Kool läks Paide linnavalitsuse alluvusse 01.01.1992 ja nimetati Paide
Huvikeskuseks 13.06.1994. Pärnu 18
ruumidesse koliti 1. märtsil 1998.
01.11.1999 alustas huvikeskuse juures tööd kunstikool. Lai 33 hoone osaliselt remonditud ruumidesse koliti
2007. aastal. 2010. aastast alustati
kunsti süvendatud õpetamist
5–6aastastele Sookure ja PAIde lasteaia lastele. Aastast 2011 on kool ühtse juhtimise all Paide Täiskasvanute
Keskkooliga ning ruumid on osaliselt ringkasutuses. Tänavu saadi juurde endised noortekeskuse ruumid II
korrusel ning peagi muutub kooli nimi Paide Kunstikooliks.
Kunstikooli nimi hüütakse välja
kooli sünnipäeval 2. mail kell 16 Paide Keskväljakul. Kõik meie praegused ja endised õpilased, õpetajad,
koostööpartnerid, sõbrad ja tuttavad
on pidupäevale oodatud.
Nii õpilaste kui ka õpetajate suur
soov saada kunstikooliks on peagi
täitumas ning usume, et üks tõeline
kunstikool suudab väikelinnale lisaväärtust pakkuda. Lisaks uuele nimele ootavad ees ka sisulised muutused.
Kehtima hakkab uus õppekava, mis
arvestab kaasaja kunstisuundi ja -tehnikaid. Õpe jaguneb algõppeks, põ-

hiõppeks ja süvaõppeks ning iga taseme läbimist hakkab kinnitama tunnistus. Samas jääb kunstikooli alles
ka vanu häid tavasid, näiteks lasteaedades jätkavad meie kunstiõpetajad
süvendatud kunstiõppe andmist ning
gümnaasiumi noored saavad endiselt
meie majas õppida erinevaid kunstialaseid valikaineid. Täiskasvanud õppijatele jäävad avatuks kunstistuudio,
keraamika- ja käsitööringid, sh kangastelgedel kudumine. Lisaks hakkame pakkuma temaatilisi kursuseid
või avatud töötubasid, seda nii täiskasvanutele kui ka lastele ja noortele. Kindlasti püüame korraldada rohkem näituseid nii meie majas, maakonnas kui ka väljaspool. Tähtis on,
et hea kunst oleks nähtav, kunstnikud tunnustatud ning Paide linn värvikirevam.
Ees ootavate sisuliste muutustega
tahame suurendada kunstiõppe kvaliteeti ja tuua loovtegevuse juurde
kõik vanuserühmad. Meie soov on
saada kogukonna kunstisüdameks,
kus uutele algatustele, ideedele ja loomingule on loodud vaba keskkond.
Paide ei ole sugugi kunstivaesem linn
kui kõik teised ja miks siin ei võiks
tegutseda just nimelt KUNSTIKOOL.
Anneli Suits

14 põnevat fakti Paide
kunstikooli kohta
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Kunstikooli direktor

•

•

huvikeskuse ja kunstikooli nimi on juba aastaid
kogukonda segadusse ajanud
huvikeskuses õpib 179 õpilast, neist 82 kunstikoolis
huvikeskus on tahtnud saada kunstikooliks juba vähemalt 25 aastat
alguses oli koolis WC kapis, vett tuli tuua õuest
ja tuba ise soojaks kütta
kunstnikuks saamiseks kulub keskeltläbi 100 l
värvi, 80 harilikku pliiatsit, ports kustukumme,
poognate viisi paberit ja 1000 l vett.
kunstikoolis on praegu näituseks välja pandud
244 maali ja joonistust
kunstikooli õpilaste töid on eksponeeritud ka
USAs Esto päevadel
kunstikooli maalilaagrid on toimunud Saaremaal, Leisis, Rakveres, Lehtses, Viljandis, Võsul, Lätis Salduses ja Leedus Mazeikiais
kunstikoolis on Eesti ühed suuremad ja avaramad ruumid loominguga tegelemiseks
meie kunstiõpetaja Margus Tiitsmaa kasutab
igapäevaelus kunstnikunime Sorge. Ta kuulub Eesti Maalikunstnike Liitu, on Pärnu Ooperi ja Balleti Fondi liige ning kuulub Eesti
ühte vanimasse kunstirühmitusse Vedelik.
Rohkelt on tema töid eksponeeritud nii Eestis kui ka mujal maailmas, momendil saab
neid vaadata Pärnu Uue Kunsti Muuseumis
ning Türi Kunstigaleriis
meie kauaaegset kunstiõpetajat Mare Olevit tuntakse rohkem nimega Mari ja ta on töötanud
siin koolis üle 34 aasta ning paljud tema õpilased tegutsevad praegu kunstnikena, nagu näiteks Mihkel Ilus, Inga Jermakova, Leho Rubis,
Siiri Taimla, Koit Ojaliiv, Ott Kangur, Heiki Luts
(filmi „Tõde ja õigus“ eriefektid) ja sajad ägedad
inimesed veel.
Malle käsitöösse ja Natalja keraamikasse on kõi-

Paide Kunstikooli alustalad Malle Kera,
Mare Olev ja Margus Tiitsmaa ehk Sorge. Pildil olevad lilled on valmistanud
Malle Kera.
Foto: Natalja Haug

•

•

ge suurem nõudlus ja seal üldjuhul vabu kohti
ei ole
kunstikooli õpilane Rico Sagor avas oktoobris
oma isikunäituse ühe noorima kunstnikuna
Eestis ja sai ühtlasi ka Paide linna aasta noore
preemia
kunstikoolis toimub palju erinevaid sündmusi,
sealhulgas performance’eid – üks naljakamaid
lastele oli Sorge istumine sefiiritorti.

Paide Linnaleht
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Paide Linnameeskond jätkab hea hooga 3. kohal
Alanud hooaeg Premium liigas jätkub suurepärasel kursil - tabelis asutakse 10 punktiga kolmandal kohal,
samas enda väravast on Mait Toom
pidanud välja korjama vaid ühe palli. Kuuest voorust on saadud neli suurepärast võitu: Nõmme Kalju (2:0),
JK Tallinna Kalev (3:0), Tartu JK
Tammeka (3:0) ja FC Kuresaare (1:0),
0:0 viiki on mängitud JK Narva Transiga ning 0:1 kaotust on tunnistatud
korra, FC Floraga (lehe ilmumise
ajaks on meeskond mänginud 7. voorus FCI Levadiaga). Resultatiivsem
väravakütt on kolme tabamusega Kevin Kauber, talle järgnevad kahe väravaga Alassana Jatta ja Henri Välja.
Ühe on kirja saanud Sander Sinilaid,
kellel täitus 14. aprillil 300. mäng Premium liigas. 24.04 kohtub Paide uuesti Levadiaga Tipneri karikavõistluste
veerandfinaalis, mis algab kunstmurustaadionil kell 19.

Paide LM U21
hooaeg algas võiduga
Paide LM U21 hooaeg esiliiga B-s
algas võidukalt, kui võõrsil alistati
Viimsi JK 1:0. Teises voorus pidid poisid tunnistama koduväljakul FC
Nõmme United paremust 6:0. Kolmandas ja neljandas mängus said poi-

Meeskond esimest koduväravat tähistamas.
Foto: Maarja Trauss

sid maitsta võidurõõmu, kui esmalt
alistati võõrsil Pärnu JK 2:0 ning kodus Vändra JK Vaprus 5:3. Järgmises
voorus mängiti 2:2 viiki mullu esiliigas pallinud Keila JK-ga. Kuuendas
voorus tuli vastu võtta aga 0:5 kaotus
Nõmme Kalju vastu. U21 poisid on
tabelisse teeninud 3 võitu, ühe viigi
ja kaks kaotust (lehe ilmumise ajaks
on Paide LM U21 mänginud 7. vooru kohtumise JK Tabasaluga).

PLM U17 on kirja saanud
kaks võitu

Algas registreerimine
suvistesse jalkalaagritesse
Paide Linnameeskond korraldab
lastele taas suviseid jalgpallilaagreid.
Osalema on oodatud 6-12-aastased lapsed, keda laagris treenivad klubi noortetreenerid.
Osavõtutasu 59 eurot sisaldab treeninguid, lõunasööke, suupisteid ja
lapse nimega Nike’i laagrisärki. Registreerimise tähtaeg on 19. juuli ja

lapse saab kirja panna, täites registreerimisvormi veebiaadressil paidelinnameeskond.ee.
Lähemat infot suvise jalgpallilaagri kohta jagavad Kert Kütt telefonil
564 65599 ja Viktor Mets telefonil 562
51081 või e-posti aadressil info@paidelinnameeskond.ee.

Esimest hooaega eliitliiga II liigas
mängiv Paide LM U17 on viie vooru
järel saanud kaks võitu ja kolm kaotust. Võidud on saadud kirja Eesti U15
(3:2) ja Tartu FC Heliose (1:0) üle.
Vastaste paremust on poisid pidanud
tunnistama kolmel korral: Raplamaa
JK U17, Nõmme Kalju U17 ja Läänemaa /Hiiumaa U17.

Paide LM III on vastastele löönud juba 21 väravat
Paide LM III on alustanud teise
liiga tiitli kaitsmist lõuna/lääne

tsoonis väga hoogsalt. Kolme vooruga on vastastele löödud 21 väravat, kusjuures enda värav on hoitud
puhtana. Hooaja avamängus võeti
kodus kindel 5:0 võit Läänemaa JK
üle. Teises voorus võeti taas kodus
suureskooriline võit - FC Flora U19
alistati tulemusega 8:0. Kolmandas
voorus saadi võõrsil 7:0 võit Raasiku FC Jokkeri üle. Neljandas mängus alistati tulemusega 1:0 Tallinna JK Piraaja (lehe ilmumise ajaks
on Paide LM III mänginud 5. vooru kohtumise Viljandi JK Tulevik
II meeskonnaga). See, et Paide LM
III mehed on hoos, näitab ka asjaolu, et Väikese karika 1/16 finaalis
alistati Tallinna FC Soccernet koguni 13:1.

Paide LM IV
jätkab võidulainel
Esimest hooaega III liiga ida tsoonis mängiv Paide Linnameeskond
IV on kahe vooru järel tunnistanud
vaid võite. Hooaja avamängus pandi kodus 2:1 paremus maksma Põhja-Tallinna JK Volta III üle. Teises
voorus saadi 3:0 võit Tallinna JK Auguri üle (lehe ilmumise ajaks on
meeskond mänginud kolmanda vooru kohtumise Anija JK).

E-Piim
Spordihall

27.04 kell 11:00
Tüdrukute
korvpallipäev
04.05 kell 14:00 Korvpalli
välkturniir
18.05 kell 10:00 Eestimaa Spordiliit
Jõud MV maadluses

Paide linna
kunstmurustaadion

23.04 kell 17:00 U17 Eliitliiga II liiga:
Paide LM U17 - Tartu JK Tammeka U17
24.04 kell 19:00 Jalgpalli
karikavõistluste 1/4 finaal: Paide LM Tallinna FCI Levadia
27.04 kell 14:00 III liiga (Ida): Türi
Ganvix JK - SK Kadrina
27.04 kell 19:00 Esiliiga B: Paide LM
U21 - Põhja-Tallinna JK Volta
28.04 kell 13:00 II.W/S liiga: Paide
LM III - Pärnu JK Poseidon
04.05 kell 11:30 III liiga (Ida): Paide
LM IV - Türi Ganvix JK
04.05 kell 16:00 Premium liiga:
Paide LM - Maardu Linnameeskond
05.05 kell 12:00 U15 II liiga: Paide
LM (05) - Nõmme Kalju FC II (05)
08.05 kell 09:00 Grillijalka 2k19

* Jõusaal * Pallimängusaalid * Aeroobikasaal * Maneež *
Avatud
E – R kell 8.00 – 22.00
L – P kell
11.00 – 21.00
* Ringtreening
T, N kell 18.00
* Treener jõusaalis
E, T, N, R kell 18.00 – 20.00

Kalapüügivõistlus
Paide Kevadsärg 2019
Toimumisaeg: 25.05
Koht: Paide tehisjärv,
kogunemine rannapaviljoni
juures
Korraldajad: Valeri Sirotin ja
Veikko Luts
Peakohtunik: Valeri Sirotin,
5552 5770
Toetajad: Paide linn
Registreerimine: kohapeal
Ajakava:
09.00-09.45 kogunemine ja
registreerimine
09.45-10.00 võistluste avamine
ja siirdumine püügipaika
10.00-10.30 püügipaiga
ettevalmistus, söötmine ei ole
lubatud
10.30-13.30 püük
13.30-14.30 kaalumine,
autasustamine
Kõigi võistlusklasside võitjad
selgitatakse kalade kaalumise
teel. Võitjaks on suurima
kogukaalu saanud võistleja.
Võrdse kaalu korral on võitjaks
võistleja, kellel on arvuliselt
rohkem kalu. Autasustatakse
kõigi võistlusklasside kolme
parimat, üllatusauhinnad.
Võistlusklassid: mehed, naised,
noored kuni 16a (kaasa
arvatud)
Võistlus on kõigile tasuta!
Lisainfo: paide.ee – Sündmuste
kalender

11.05 kell 18:00 III liiga (Ida): Paide
LM IV - FC Järva-Jaani
12.05 kell 13:00 Naiste Teine liiga:
Paide Linnanaiskond - JK Narva Trans (N)
19.05 kell 12:00 U15 II liiga: Paide
LM (05) - JK Tallinna Kalev Sinine (05)

Paide linnastaadion

05.05 kell 11:00 X Türi-Paide
kevadtriatlon, vahetusala ja finiš Paide
linnastaadionil
11.05 kell 13:00 II W/S liiga: Paide
LM III - FC Kose
12.05 kell 13:00 Esiliiga B: Paide LM
U21 - Pärnu Jalgpalliklubi
18.05 kell 19:00 Premium liiga:
Paide LM - Tartu JK Tammeka

Paide Kesklinna
staadion

09.05 kell 12:00 Heategevuslik
teatejooks
16.05 kell 10:00 Järvamaa koolide
1.-3. kl jalgpalli KV

Paide linna matkarada
28.04 kell 12:00 Südamekuul
„Sport südames“ - Matk terviserajal
NB! Kalender võib muutuda ja
täieneda. Info: www.paidesport.ee

* Saun
P kell 12.00 – 15.30 (naised)
P kell 16.00 – 20.00 (mehed)
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Õnnitleme aprillikuu sünnipäevalapsi!
97 Ena Tõnisson
85 Helle-Vaike
96 Karl Velsker
Vahtra
95 Ilme Sarapik
85 Eiky Kala
95 Ada Kuus
84 Maria
94 Salme
Reinapae
Morozova
84 Salme Niglas
93 Marta Videl
84 Heino Hein
92 Elsa Krull
84 Edvi Kruuse
92 Erna Tõnisson
84 Aino Rooba
91 Asta Salmu
84 Ennulde Kopli
90 Jaan Tolk
84 Helju Pukka
90 Leiu Korol
84 Leida Tolberg
89 Hanne Torp
83 Valentina Rits
88 Elvi
83 Laine Saadov
Razboinikova
83 Arvu Niinep
88 Aleksandra
83 Luule Ristlaid
Pokk
83 Maie Plinker
88 Karl Tael
83 Galiina Vaarma
88 Heino Välba
82 Linda Susi
87 Ette Päädam
82 Veera Paavo
87 Johannes
82 Arma Jüristo
Maddisson
82 Jaan Kuusik
87 Gertruda
82 Arvi Vahtra
Lipberg
82 Milvi Lehtpuu
87 Hans-Lembit
81 Viivi Aasa
Roben
81 Maimo Avvi
86 Julius
81 Ain Liivik
Jankevitš
81 Reet Nei
86 Laine Jürma
81 Õie Velsker
86 Adolf Traks
81 Elvi Koitla
85 Vilma Tornik 81 Leida Siirand

81 Aime Merisalu
81 Enno Sammal
80 Aleksei
Kapitonov
80 Helju Iva
80 Maria Kritt
80 Asta Vahter
80 Mare
Kuusemaa
80 Meeli
Tihemets
79 Ants Kiple
79 Elvi Jua
79 Viia Liivamäe
79 Aadu Kallaste
79 Aino-Aliis
Arume
79 Aarne
Kuldpärg
79 Vaike Raja
79 Anne Hallasoo
78 Helju Sinijärv
78 Aili Rebas
78 Juta Madissoo
78 Ülle Eisenberg
78 Vello Rindla
78 Lea-Silvia Riik
78 Milvi Leitma
78 Siina Lauk
77 Jaan Kiviorg
77 Hele-Mall Nuut

77 Tõnis Ainjärv
77 Elle-Imbi
Martsepp
77 Reet Pärna
77 Arvo Moon
77 Arvo Talihärm
76 Anne Lodjak
76 Gennadi
Ivanov
76 Maie Mändlik
76 Aare Merisalu
76 Lea Ausmaa
76 Mare Nurmik
76 Tamara
Saluveer
75 Ene Pormann
75 Ants Paimets
75 Aino Aasav
75 Aili-Ebe
Palumets
75 Leida Kallas
75 Eha Kaibiainen
75 Marje Algpeus
75 Tiit Miljand
Pansionaat Paide
õnnitleb!
93 Marta Videl
92 Elsa Krull
86 Evi Lohvart
84 Leida Tolberg

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Ostan metsamaa. Telefon 552 0378

Vereloovutus on
lihtsaim võimalus teha
head. Doonoriks tulek
ei nõua palju aega ja
vaeva, kuid annab
meile võimaluse teha
kõige väärtuslikuma
kingituse – päästa
kellegi elu.
Iga päev vajavad
kümned patsiendid
Eesti haiglates
doonorverd. Abivajaja
rolli võivad õnnetu
juhuse tõttu sattuda
meie sõbrad, lähedased
ja tuttavad ning
doonorivere
olemasolust võib ühel
päeval sõltuda ka meie
enda elu.
Paide doonoripäevad
14.05
13.06
Doonoritelgid
23.-24.07
17.09
24.10
19.11
30.12

Saada kaastöid
maarit.nomm@paide.ee,
tel 383 8623
Lisainfo:
paide.ee – Paide Linnaleht

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
Lewis 25.02.2019
Hanna Brith 4.03.2019
Emily 6.03.2019
Hendrico 15.03.2019
Noel Holger 16.03.2019
Adeele 20.03.2019
Annabel 2.04.2019
Maksim 3.04.2019

MTÜ Paunküla Hooldekeskus otsib
SOTSIAALHOOLDAJAT
eakatele ja puudega inimestele!
Asume Harjumaal Tallinna - Tartu maantee 50. km-l
Paunküla mõisahoones Pirita jõe ääres.
Tööülesanneteks on eakate ja puudega inimeste abistamine
igapäevatoimingutes, hooldus- ja põetustöö teostamine,
puhtuse ning korra tagamine.
Omalt poolt pakume tööd graafiku alusel,
tööpäevadel toitlustust 3x päevas.
Kokkuleppel võimalusel töötada osalise koormusega.
Lasteaed, kool, perearst ja kauplus asuvad 7,8 km kaugusel
Ardus ja 12 km kaugusel Kosel.
Vajadusel pakume elamispinda.
Saada meile oma CV!
Lisainfo ja kontakt: hooldusjuht Marika Põder
tel 6071748, paunhool@hot.ee

NUTIKAD TULEVAD ÕPPIMA
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSESSE
TASUTA KOOLITUSTELE
•
Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) 27.-28.04, 4., 5. ja
11.05
•
Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) 27.- 28.04,
4., 5., 11. ja 12.05
•
Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) 16.05
(edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)
•
Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus
spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 27.09
(edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga). Mõned koolitused
on planeeritud sügiseks ja registreerida saab juba nüüd
•
Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus
(40 t)
•
Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus
toitlustajale (20 t)
•
Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes
(40 t)
•
Dessertide valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)
•
Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t)
•
Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)
•
Dokumenditöö korraldus väikese ja keskmise suurusega
ettevõttes (80 t)
•
Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)
•
Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja
vanematega (24 t)
Rohkem koolitusi ja täpsema info leiad
www.jkhk.ee või helista 515 5611
ÕPPIMINE TEEB SÜDAMELE HEAD!
(koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa
Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine
ja õppimisvõimaluste avardamine" raames)

