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Järvamaa Vapimärgi pälvisid
Mihhail Feštšin ja
Toomas Agasild
Tänavuse Järvamaa Vapimärgi
pälvisid kaks Paide
linna meest Järvamaa
Haigla vanemarst-kirurg
Mihhail Feštšin ja ettevõtja, Viking
Window juhatuse
esimees Toomas Agasild.
Mihhail Feštšin on 33 aastat ravinud Järvamaa inimesi. Arstina on ta
haigete seas väga austatud ja armastatud arst, kes on alati abivalmis ja
usaldusväärne, inimeste aitamine on
tema elu tähtsaim ülesanne. Ta on
olnud 22 aastat Paide linnavolikogu
liige. Sügisel pälvis Mihhail Feštšin
Paide linna aukodaniku tiitli.
Toomas Agasild on läbi oma ettevõtte Viking Window üks suurimaid
spordi toetajaid Järvamaal. Suurimatest panustest Järvamaa spordiellu
on toetada Viking Window korvpallimeeskonda ja Paide-Türi Rahvajooksu. Samuti on ta arendanud Mäo
Keskust ja Mäo küla ning taganud
väga paljudele inimestele stabiilse
töökoha pikkade aastate jooksul. Tegemist on Järvamaa ettevõtlusmaastiku ühe arvamusliidriga, kellelt on
palju õppida ja keda võtavad eeskujuks ka teised ettevõtjad.
Toomas Agasild on saanud aastal
2001 Järvamaa teenetemedali, aastal
2015 Järvamaa omavalitsuste liidu
elutööpreemia ning aastal 2010 Paide linna aukodaniku tiitli.

Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Uue koolimaja sarikapidu
28. veebruaril pidasime kaks pidu korraga esmalt panime uuele koolimajale pidulikult nurgakivi ning seejärel tõi linnapea Priit Värk alla
sarikapeo pärja. Kooli pidaja Paide linn kutsus
kokku maja projekteerijad, ehitajad, kooli ja õpilaste esindajad ja paljud teised. Nurgakivisse

müüritud silindrisse panime järjepidevuse märgiks kooli poolt Paide Ühisgümnaasiumi rinnamärgi, Hillar Hanssoo Põhikooli logoga helkuri ning kooli õpilasesindus lisas head soovid ja
unistused, mis on seotud uue majaga. Saime veidi majas ringi vaadata ning oleme nüüd uue koo-

limaja ootuses väga põnevil. Aitäh ehitajatele,
kes pingutavad meie nimel! 1. september ei ole
enam kaugel!
Kersti Kivisoo
Hillar Hanssoo Põhikooli direktor

Suvise „Eheda ruumi“ programm
Keskväljakul ootab tegijaid!
Paide Keskväljakul kaks suve väldanud ruumieksperiment hakkab
alates tänavusest suvest kandma nimetust "Ehe ruum". Nime mõtles
välja ning kasutas juba eelmisel suvel Paide Avatud Noortekeskus, mille vabatahtlikud linnaväljakul liikureid laenutasid ning noortega tegelesid. Ning katsetamise aegki on
ühel pool.
Ehe ruum kestab Keskväljakul
sel aastal 29. juunist 21. augustini,
mil pool ringteest on liiklusele suletud ning avatud linnarahvale vaba aja veetmiseks, sporditegemiseks, kontsertide kuulamiseks,
mängimiseks vms. Alale ehitatakse kaheks kuuks istumisalad ja
muruplatsid, kontori- ja raamatukogu ala ning lava.
Pea kaks kuud toimuv „Ehe
ruum" ootab ettepanekuid programmi sündmuste korraldamiseks ning
tegevuste pakkumiseks. Teretulnud
on igasugused ideed, nt kui on soov
avada pop-up kohvik, anda kont-

sert, esitada luulet, avada näitus,
õpetada käsitööd, viia läbi sporditurniir või näidistreening või kasvõi soovitada mõnda huvitavat tegijat.
„Ehe ruum" programmi loomist
veab Paide Muusika- ja Teatrimaja, koostööpartnerid on paljud linna asutused, spordiorganisatsioonid, spordi- ja kultuuritegijad ja
ettevõtjad (nt rattapood, kohvikud

jt). Teist aastat järjest kolib Keskväljakule ka Paide noortekeskus,
kus nii vabatahtlikud kui noored
ise juhendavad lastele ja noortele
suunatud tegevusi, laenutavad
lauamänge ja on abiks sündmuste läbiviimisel.
Paide Muusika- ja Teatrimaja ootab ettepanekuid ruumiprogrammi
sisu loomiseks aadressil kersti.viilup@pamt.ee või tel 555 92094.
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Paide linnavolikogu 21.02.2019
istungi kokkuvõte
Paide linnavolikogu
kuulas ära Järvamaa Ühistranspordi Keskuse tegevdirektori Harri Lepametsa info maakonna bussiliiklusest
kiitis heaks Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+
kinnitas Paide Huvikeskuse õppetasuks 17 eurot kuus ehk säilis senine
õppetasu suurus
 kinnitas Paide Muusikakooli õppetasu: ettevalmistusklassis 13 eurot
kuus, põhiõppes 22 eurot ning täiskasvanute pilliõppes 25 eurot, alates 01.09.
2019 35 eurot kuus
tunnistas kehtetuks kaks aegunud Paide Linnavolikogu määrust
muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda järgmiselt:
1) lisada paragrahvi 15 lõikele 1 punkt 3 järgmises sõnastuses: „3) kui isikule on makstud toetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.".
2) lisada paragrahv 151 järgmises sõnastuses: „151 . Matusetoetuse maksmine erandkorras Matusetoetust makstakse matuse korraldajale, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Paide linn ja kes taotleb toetust selle
isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus Eesti rahvastikuregistrijärgne
elukoht või kelle eest ei olnud õigus saada toetust lahkunu elukohajärgsest
kohaliku omavalitsuse üksusest.
kinnitas spordiklubidele makstava pearaha suuruse 2019. aastaks järgmiselt:
I grupp - laps/noor, kes osaleb Eesti meistrivõistlustel 232 eurot
II grupp - laps/noor, kes osaleb spordiklubi treeningutel 172 eurot
Toetust saavad Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud spordikoolid,
sel aastal on selliseid spordiklubisid rohkem kui varem - 15, lisandunud on
Järvamaa Ratsaspordiklubi, Crause Tantsukool ja Türi Spordiklubide Liit.
Kokku osaleb treeningutel tänavu üle 600 Paide linna noorsportlase.
otsustas võtta üle eelarveaasta varalise kohustuse ning paluda Paide Linnavalitsusel ametiasutusena sõlmida leping toitlustusteenuse ostmiseks Hammerbecki Põhikoolis järgmistel tingimustel: 1.1. lepingu kestus 01.09.2019
kuni 30.06.2022; 1.2. toitlustusteenuse osutamise koht on aadressil Aiavilja
3; 1.3. lepingu hinnanguline maksumus on 418 635 eurot
muutis Paide Linnavolikogu 18.01.2018 määrust nr 3 „Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Paide linnas" järgmiselt:
1) neljandasse peatükki lisatakse paragrahv 71 järgmises sõnastuses: „§ 71 .
Linnavalitsuse pädevus Linnavalitsuse pädevuses on liiklusseaduse § 72 lõikes
3 sätestatud tingimuste kehtestamine tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise kohta ja sama seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud piirangute kehtestamine.";
2) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt: „§ 8. Osakonna pädevus Osakonna pädevuses on liiklusseadusega muud kohalikule omavalitsusele kui tee
omanikule pandud ülesannete, v.a käesoleva määruse §-s 71 nimetatud ülesannete, täitmine.";
3) paragrahv 10 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks.
võõrandas Paide linnale kuuluva kinnisvara järgmiselt: 1.1. Paide linn
Väike-Aia tn 30 asuv korteriomand nr 69 ja kehtestas alghinnaks 10 300 eurot; 1.2. Paide linn Väike-Aia tn 34 asuv korteriomand nr 3 ja kehtestada alghinnaks 1 900 eurot.
Väike-Aia tn 34 korter 3 omanikuks sai linn pärimise teel ning Väike-Aia
tn 30 korter 69 omanikuks kinkelepingu alusel.
garanteeris projekti „Paide terviserajad" omafinantseeringu aastateks
2019-2022 kogusummas 120 000 eurot. Vt lisaks lk 3!
kinnitas Paide linna valimiskomisjoni liikmeks Mari Miksoni
linnapea Priit Värk vastas arupärimistele, mis puudutasid vana ujula lepingut, Koeru Hooldekeskust ning haldusreformi järgset küladega liitumist
Paide linnaga

Sajaga edasi, Riigikogu!
Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

Soovin edu ja õnne Eesti asja ajamisel uuele, arvult 14. Riigikogu
koosseisule. On õnn, et 101 rahvasaadiku seas on ka Paidest ja Järvamaalt pärit inimesi, kellelt omavalitsusena ootame suuremat tuge,
poolehoidu ning head koostööd neljaks järgnevaks aastaks. Riigikokku said Paide linnast endine linnapea Kersti Sarapuu, Paidest pärit ja
mitmeid ministriameteid pidanud
Sven Mikser ning Tammsaare mail
sündinud Jaak Madison. Mitmele
järvakale terendab parlamendikoht

asendusliikmena. Loodan, et nende
inimeste süda tuksub jätkuvalt Järvamaale ka pealinnas tööd tehes. Samuti tahan uskuda, et need, kes pandi meie ringkonda kandideerima
poliitilistel strateegilistel eesmärkidel, omamata suuremat sidet piirkonnaga, ei unusta, kes neid parlamenti valis. Ehk aitate kaasa, et Järvamaa Haiglale jääks alles sünnitusosakond, et Paidesse tuleks riigimaja koos uute töökohtadega, et riigigümnaasium saaks oma maja jne.
On tähenduslik, et 14. koosseis
alustab tööd ajal, mil Riigikogu tähistab oma saja aasta juubelit. Riigikogu eelkäija Asutav Kogu tegutses Eesti rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna 1919. aasta 23. aprillist kuni 20. detsembrini 1920.
Asutava Kogu ülesanne oli luua Eesti riigile alus, võtta vastu põhiseadus ja maaseadus. Asutava Kogu

120st valitud liikmest oli kümmekond samuti pärit praeguse või endise Järvamaa aladelt – Johan Pitka,
Eduard Aule, August Rei, Theodor
Koik, August Jürima, Johannes Paalberg, Tõnu Loik.
Neid nimesid võiksime meenutada ning riigimeestele austust
avaldada 22. aprillil, kui Paide,
EV100, Riigikogu kantselei ning
mitme Eesti muuseumi koostöös
süttib Eestimaa südames Vallitorni tipus Jüriöö märgutuli, mis liigub vabatahtlike abil nelja Eestimaa linna – Pärnusse, Tallinnasse,
Rakverre ja Tartusse. Lisaks austusavaldusele Asutavale Kogule tuletame tule süütamisega meelde 676
aasta taguseid sündmuseid, mil
eestlased ööl vastu jüripäeva oma
vabaduse eest võitlusse asusid.
Paistku see maarahva märgutuli ka
kõrgele Toompeale!

Mis jõult väike, olgu
vaimult suur
Priit Värk
Linnapea

Me elame väikeriigis, väikeses
maakonnas, väikeses linnas, aga
vormilt väike ei tähenda automaatselt, et me oleme ka sisult väikesed.
Kui väikesed me ikkagi oleme kui
mõõta numbrites? Järvamaal on pisut üle 30 000 inimese, mis teeb 2,3%
Eestimaa rahvast, pindalalt oleme ligi 7% Eestimaa territooriumist ja
meil tegutseb vaid 1,7% kogu Eesti
ettevõtetest. Järvamaa majandus
moodustab Eesti SKPst 1,63%. Justkui oleksime imetillukesed ja tähtsu-

setud ent mõõtmiseks on ka teisi võimalusi kui inimpeade arv, ruutmeetrid ja rahaühikud. Ärkamisaja silmatorkavamaid isikuid Jakob Hurt on
lausunud: „kuna me ei saa kunagi
suureks arvult ega jõult, peame saama suureks vaimult.“ Tema veendumus, et tugeva rahvuskultuuri ja rahvustundega inimesi ei suuda murda
vaenlased hoolimata sellest kui võimsad on nende relvad, on tänaseni Eesti riigi kandvaks põhitõeks. Läbi rahvakultuuri on iseäranis järvamaalased ennast defineerinud ja julgelt end
suureks teinud.
Laulupeod- ja tantsupeod pole
ühegi eestlase jaoks pelgalt meelelahutusüritused, vaid isamaalised
sündmused, mis kinnitavad, et me
oleme vaimult suur riik. Meie Paide lauljad ja rahvatantsijad ei ole
vaid silmale ilus vaadata ja kõrvale

mõnus kuulata, vaid ka nemad on
osa sellest, et Eesti oleks vaimult
suur. Tuletan meelde, et ühiseid laulu- ja tantsupidusid on Paides peetud järjepidevalt üle saja aasta. Kõige kauem Eestis! Järvamaa rahvakultuur teebki Eesti vaimult suureks! Seepärast teen sügava kummarduse kõigile neile, kes oma argipäeva töös väikeste sammude haaval arendavad eestikeelset ja -meelset kultuuriruumi - meie ringi- ja
koorijuhid, meie näitlejad ja kultuuritöötjad, õpetajad ja treenerid.
Tänavu on laulu- ja tantsupeo
juubeliaasta – esimesest laulupeost
möödub 150 ning tantsupeost 85
aastat. Soovin kõigile 31-le Paide
kollektiivile edukat prooviperioodi
ning tugevat närvi ettelaulmise- ja
tantsimise kadalipus. Hoiame rahvuskultuuri südames!

Roheline linn Paide

Siret Pihelgas
Abilinnapea

Vastvalminud Paide linna haljasalade uuringust selgub, et linn oli
metsarikas juba enne teiste omavalitsustega ühinemist. AS K-Projekt
koostas põhjaliku analüüsi, et hinnata Paide linna kui asustusüksuse
haljasalasid ja parke. Selles on ülevaade haljastu spetsiifikast ja olulisusest linna rohestruktuuris ning
ettepanekud selle arendamiseks.
Kokku analüüsiti 64 objekti alates
suurtest parkidest väikeste liiklushaljasaladeni välja, asudes kokku ligi 400l hektaril. Paide silmapaistvamateks haljasaladeks on uuringus märgitud need, mis on kujunenud koos linnaga: Vallimägi, Lembitu Park, Tallinna tänav koos Kesk-

väljakuga, Pärnu tänava allee ning
Peetri park.
Analüüsis on välja toodud, et Paide haljastu omanäolisus peitub suures looduslike alade ja eramajade hoovialade osakaalus. Paide haljastu on
mitmekülgne, aga linna piiridesse jäävate haljasaladel domineerisid metsad. Metsa/ parkmetsa osakaal moodustas uuritust ligi 84%. See tuleneb
sellest, et linna tiheasustus on koondunud väiksema maa-ala peale ning
valglinnastumist linna välispiiride
suunas pole väga toimunud.
Ühe probleemina nähakse meie
haljasalade keskpärast üldilmet, mis
omakorda tingib nende vähese kasutuse. Ka korterelamute piirkonnad on
pigem tagasihoidlikud. Seetõttu soovitavad analüüsi autorid suunata põhifookuse kergliiklusteede struktuuri kavandamisele, sh virgestusvõimaluste ja mänguväljakute täiendavate
asukohtade planeerimisele. Paidet
ümbritsev roheline „paun“ koos looduslike- ja pärandkultuuri objektidega (raudteetammid) on väga mitme-

külgne, et potentsiaali on nii suusaradadele, seikluslinnakutele, jalgrattateedele ja metsikusse loodusesse matkamise radadele.
Toon välja veel mõned
huvitavamad näited, mida
uuring sisaldab. Näiteks korterelamualade puhul on märgitud mitmeid probleeme ja ettepanekuid nende lahendamiseks - vähest
kogukonnaga koos toimetamist aitaks vähendada välimööbli paigaldamine võigrillinurkade rajamine.
Kiidusõnu on aga saanud hubased
korterelamute vahelised haljasalad
Tööstuse tn piirkonnas, kus on vanade õunapuude vahele pikitud väiksemaid ja suuremaid koosistumise
kohti. Samuti on jäänukina möödunud aegadest leida mitmel pool vanu hoonete betoonvundamente, mis
muru seest välja turritavad, või vähe kasutust leidvaid pesukuivatusnööride raame. Ka haljastuse osas

soovitatakse analüüsis rohkem puid
ja põõsaid istutada.
Huvitav ettepanek on tehtud haljasala osas Kutsehariduskeskuse tagaküljel. Sellel alal nähakse potentsiaali kogukonnaaianduse rajamiseks, sest ala lääneservas asuvad mitmed eramaade aiamaad, mis ei ole
aiaga piiratud ning jätavad kogukonnaaia mulje (näiteks märkasid uuringu koostajad seal kanu vabalt ringi
siblimas). Võimalik oleks näiteks arhitektuurikonkursi raames leida alale parim kujundus, mis markeeriks

ka kunagise
raudteet rassi
asukoha.
Paide haljasalad on saanud ka
kiita. Näiteks on
meie pargid hea
hooldustasemega ja
rekonstrueeritud. Linnapildi parendamisele
on suuresti kaasa aidanud väikeste efektsete miniparkide loomine, mis pakuvad linnas liikudes sageli positiivset
üllatusmomenti, on uuringus öeldud.
Ka meie uuele, suvel rajatud saja tamme pargile Sillaotsal on prognoositud
kultuurilooliselt suurt potentsiaali.
Linnavalitsus on viimastel aastatel haljasaladele ka suuremat rõhku
pannud – Lembitu pargis on uued
kõnniteed ja pingid, purskkaev ja suurem mängväljak; Peetri pargis hakkame aktiivsemalt toimetama sel suvel, kui sinna tuleb mänguväljak. Lisaks ehitame mänguväljaku Põllu tänavale. Ilusat rohelist kevadet!
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Paide linn jagas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusel aastapreemiaid, et
tunnustada linna haridus- ja kultuuritöötajaid ning sporditegelasi ja sportlaseid. Esimest korda
andis linn välja ka aasta noore preemia. Tunnustusega käib kaasas rahaline preemia 500 eurot.

Hariduspreemia 2018
- Hammerbecki Põhikooli väikeklasside
õpetaja Õie Vilman.
Preemiale kandideerisid ka Hillar
Hanssoo Põhikooli vene keele õpetaja Anne Eding, Paide Täiskasvanute
Keskkooli ja Paide Huvikeskuse direktor Anneli Suits, Sookure Lasteaia
õpetaja Kersti Kolsar, Paide Huvikeskuse kunstiõpetaja Natalja Haug ja
Hammerbecki Põhikooli algklasside
õpetaja Tiina Mäeots.

Kultuuripreemia 2018
– Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh.
Preemiale kandideerisid ka Kuma
ja Tre raadio saatejuht Andres Põllu,
Hammerbecki Põhikooli huvijuht ja
tantsuõpetaja Helen Trug ja ulmekirjanik Indrek Rüütel.

Spordipreemia 2018 Roosna-Alliku spordiürituste eestvedaja
Tiiu Väli.
Preemiale kandideerisid veel Paide suusaradade hooldaja Ain Türner
ja Spordiklubi Kati treener Katrin
Kaasik.

Parim sportlane 2018
- ujuja ja triatleet
Heli Hiiemäe
(võitja selgus tulemuste põhjal).
Preemiale kandideerisid veel kabetajad Andrus Tull ja Piret Viirma,
võrkpallur Karl Vilpuu, batuudihüppaja Krete Kaasik, laskjad Kristina ja
Meelis Kiisk, lauamängude mitmevõistleja Shrek Tankler ning ratsutaja Teisi Unt.

Aasta noor 2018 Hammerbecki Põhikooli 5. klassi ning
Paide Huvikeskuse
kunstikooli õpilane
Rico Sagor.
Tiitlile kandideerisid ka Hillar
Hanssoo Põhikooli õpilane Janely Allsaar, Paide Gümnaasiumi õpilane
Kaarel Vene, Hammerbecki Põhikooli õpilane Kenzo Brauer ja Hillar
Hanssoo Põhikooli õpilane MaarjaMarleen Rullinkoff.

Paide plaanib rajada tervisespordi välikompleksi
Paide linn kavatseb rajada aastatel
2019-2022 välikompleksi tervisespordi harrastamiseks ja erinevate võistluste korraldamiseks.
Välikompleksi planeeritakse nn
endisele prügila kinnistule Mündi ja
Raudtee tänava nurgale, kus hakkab
tulevikus olema valgustatud suusa-,
ratta- ja jooksurada, staadion,
pumptrack ja BMX rada, samuti
võimlemislinnak, kelgumägi, laskumisnõlv ja uisuväljak. Seejuures
luuakse valmidus toota kunstlund
ning soetatakse lume tootmiseks ja

suusaradade valmistamiseks vajalik
inventar.
Paide linnapea Priit Värgi sõnul
on selleks linn esitanud rahataotluse

Kultuuriministeeriumile ja kogumaksumus on arvestuslikult 240 000
eurot, millest linna omaosalus oleks
pool.
"Tegemist oleks üsna ainulaadse
spordikompleksiga Kesk-Eestis, mis
hõlmab väga palju erinevaid vaba aja
veetmise võimalusi. Kuidas sealne
maastik selleks sobib, testisime just
hiljuti suusatajate peal, kui ajasime
sisse suusarajad. Kes käisid, kiitsid
nõlvade tõuse ja langusi," kommenteeris Värk.
"Paide ja Järvamaa inimesed on

Koerakaka avalikustab kevadel
hooletud loomaomanikud
Paide Linnavalitsus tuletab koeraomanikele meelde, et loomade väljaheited tuleb avalikus ruumis ära
koristada.
Tänavune talv on olnud lumerohke ning paljud koerapidajad kasutasid sellist talve kurjasti ja matsid oma lemmikute ekskremendid
lihtsalt lume alla. Nüüd, mil päike
on hakanud taas kõrgelt käima ja lu-

mi sulab, pakuvad korrusmajade vahelised haljasalad ning muud linna
avalikud haljasalad kohati õõvastavat vaatepilti.
„Vastavalt Paide koerte ja kasside pidamise eeskirjale on loomapidaja kohustatud koristama oma koera või kassi väljaheited, samuti tuleb avalikus kohas koera või kassiga
liikudes tagada inimeste ja looma-

Eestis kõige liikuvamad ning sihiks
on jätkuvalt luua sportimiseks erinevaid võimalusi, sest teatavasti liikumine on inimese tervisele hea.
Üheks oluliseks eesmärgiks on pakkuda paidelastele võimalust suusatada ka lumevaestel talvedel ning
õhtuti. Sellest tulenevalt plaanime
rajada valgustuse ja tagada kunstlume tootmise võimekuse," selgitas
linnapea.
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.
Rahataotlus ministeeriumile peab
sisaldama ka kirjalikku kinnitust omafinantseeringu kohta, milleks andis
Paide linnavolikogu eelmisel istungil
ka omapoolse garantii.

Üleminek e-arvetele alates 1. juulist
de ohutus. Kahjuks on see igakevadine mure, et parkides ja haljasaladel sulavad lume alt välja hunnikud,
mille koeraomanikud on talvel koristamata jätnud,“ lausus linnavalitsuse haldusspetsialist Rein Säinas.
Loe lähemalt:
Kasside ja koerte pidamise eeskiri Paide linnas: paide.ee – Juhised ja
taotlusvormid

1. juulist läheb riigi raamatupidamine üle e-arvetele ning avalikule
sektorile saab saata arveid ainult masinloetavate e-arvetena. Erasektori
asutustel on võimalus kasutada avalikule sektorile e-arvete saatmiseks
riigi tarkvara „E-arveldaja“. Ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata
RIK e-arveldaja keskkonnas e-arveid
tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja on loodud eelkõige
mikro- ja väikeettevõtjate võimalusi

ning vajadusi silmas pidades ning seda saavad kasutada ka ettevõtted, kes
ei kasuta raamatupidamistarkvara.
Paide Linnavalitsus palub kõikidel, kes seni ei ole e-arveid esitanud,
võimalusel hakata neid edastama juba varem, kuna alates 1. juulist ei saa
neid esitada enam ei paberkandjal ega
e-postiga. E-arveldaja äriregistri ettevõtjaportaalis: https://www.rik.ee/
et/e-arveldaja
Paide LV

Sihtkapitali Andekas Laps preemiasaajad

Paide Linnavalitsuse tööpakkumised

Paide linn tunnustas Vabariigi
aastapäeval noori, kes on nii head
õpilased kui ka aktiivsed kooliväliselt. Preemiaraha tuleb sihtkapitalilt Andekas Laps. Tänavu pälvisid
rahalise preemia kümme 4.-12. klassi last ja noort:
Aiki Suits - Hammerbecki Põhikooli 9A klass, "Edukas õpilane" laureaat ning kuulub Eesti naiste U17
jalgpallikoondisesse
Heli Hiiemäe - Paide Gümnaasiumi 12. klass, edukas triatleet ja taliujuja (Ironman Tallinn I koht, taliujumis
MM II koht), esikolmiku kohad olümpiaadidelt, vabatahtlik vetelpäästja
Krete Kaasik - Audentese Era-

Sooviavalduse esitamine hiljemalt 21. märtsil
e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või
Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3 Paide 72711,
märgusõnaga „Lastekaitse peaspetsialist".
Lisainfot saab küsida lastekaitse
peaspetsialistilt Annika Nõulikult tel 5559 4030.

kooli 12. klass, Eesti meister batuudihüpetes
Laura-Lisanna Nurmsalu - Hammerbecki Põhikooli 6A klass, tegutseb õpilasesinduses ning koolilehe
toimetuses, aktiivne kodutütar
Merlin Klemm - Hanssoo Põhikooli 8. klass, kodutütar ja rahvatantsija, trampoliinhüpete Eesti
noortekoondise liige ja noorteklasse meister
Miko Moppel - Hanssoo Põhikooli 8A klass, tubli maletaja
Randolf Alt - Hammerbecki Põhikooli 7B klass, edukas automudelist - Juunior liiga sarja võitja, üldarvestuse II koht, tubli karateka

Robin Randrüüt - Hanssoo Põhikooli 6A klass, tubli maletaja
Sten Andreas Aasma - Hanssoo
Põhikooli 4B klass, tubli maletaja
Sten-Erik Tamme - Hammerbecki Põhikooli 8A klass, edukas õpilane ja andekas jalgpallur
Sihtkapitali asutas maleõpetaja
Hillar Hanssoo, et toetada Paide linna tublisid lapsi ja noori. Osa sihtkapitali toetusest läheb igal aastal
Järva Noorte Maleklubile ning edukatele maletajatele. Sihtkapitali nõukokku kuuluvad: Aivar Tubli, Anneli Tumanski, Toomas Agasild, Annely Erm, Tõnu Uibopuu ja Kaarel
Vene.

Lastekaitse peaspetsialist

Raamatupidaja

Sinu sooviavaldust ootame hiljemalt 20. märtsiks 2019. a
e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või Paide
Linnavalitsus, Pärnu tn 3 Paide 72711, märgusõnaga
„Raamatupidaja".
Lisainfo: finantsosakonna juhataja Kaja Kört, tel 383
8641, e-post: kaja.kort@paide.ee
Vaata lähemalt: paide.ee - Tööpakkumised
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Teater
18.03 kell 19:00 Vana Baskini Teater „Garaaž“. Pilet 16- 19 €
25.03 kell 19:00 Ugala Teater „Meistrite liiga“. Pilet 8-16 €
10.04 kell 12:00 Rakvere Teater „Põrsas Desmond ja sookolli lõks“. Pilet 8 €
10.04 kell 19:00 Rakvere Teater „Kaks tosinat tulipunast roosi“. Pilet 13 - 15 €
20. ja 21.04 kell 17 Paide Teater „Koletis“. Pilet 11 -15 €, toetajapilet 25 €
26.04 kell 19:00 Rahvusooper Estonia
„Tramm nimega Iha“. Pilet 10-38 €

Kontsert
21.03 kell 18.15 „Nikolai Rimski-Korsakov
175“. Keelpillikvartett koosseisus Arvo Leibur, Mari-Liis Uibo, Toomas Nestor ja Aare
Tammesalu. Solistid: Ksenja Kuchukova
(sopran) ja Atlan Karp (bariton), klaveril Auli Lonks. Kunstiline juht on Toivo Tuberik.
Tasuta!
31.03 kell 12.00 Tantsurühm „Sinilill“ 50.
Tasuta!
09.04 kell 19:00 „Edith Piaf ja II maailmasõda“. Rebecca Kontus (vokaal), Tiit Kalluste (akordion), Joel Remmel (klaver), Heikko

Remmel (kontrabass) ja Üllar Saaremäe
(Rakvere Teater). Pilet 10-12 €

Lastele
27.03 kell 11:00 Läti tšellorocktrio MeloM
lasteprojekt „Veealune maailm“. Piletid 7 -9 €
Ansambel kutsub lapsi veealusele ekspeditsioonile. Leida tuleb ookeanisügavustest üles
salapärane olend, kes teeb imelist muusikat. Muusikud on veealuse maailmaga sobivates kostüümides, nii et isegi trummi mängitakse lestadega. Kõlavad poplugude töötlused ja ansambliliikmete looming. MeloM
tegutseb aastast 2005 ning on välja andnud
5 albumit.

Paide kino
Kinosõpru hoiame kursis Paide kino
Facebooki lehel ning kodulehel pamt.ee. Soovitame liituda Uudiskirjaga, et olla esimene,
kes kuuleb tulevastest filmidest.a
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Kevad Ajakeskuses Wittenstein
ja Järvamaa muuseumis
Järvamaa muuseum

Sündmused

Avatud E – R kell 8.00 – 17.00 ja
L 11.00 – 17.00.

Kultuuriloopäev ja kontsert - Nikolai Rimski – Korsakov 175
21.04 toimub Paide linnas kultuuriloopäev, mis on pühendatud Mäo
mõisas suvitanud helilooja sünniaastapäevale.
Kell 15.30 Kohtume Nikolai
Rimski - Korsakovi suvituspaigas
Mäo mõisas.
(Buss Paide Muusika- ja Teatrimaja juurest Mäo mõisa väljub kell 15.00)
Ülevaade Mäo mõisa ajaloost ja
Rimski-Korsakovi perekonna sidemetest Paide linnaga. – genealoog
Andres Kruusmaa.
Infotahvli avamine

Maakonna koolide õpilastööde
näitus „Piknikule“ kuni 10. aprillini. Käsitöö- ja tehnoloogiatundides
on õppeaasta jooksul valminud hulgaliselt huvitavaid ja omanäolisi töid,
mis on jõudnud iga-aastasele kevadisele näitusele. Näituse pidulik lõpetamine toimub 10.04 kell 15.00
muuseumis. Näitust toetab Järvamaa käsitööõpetajate ainesektsioon,
Haridus- ja Teadusministeerium,
Järvamaa Omavalitsuste Liit ja SA
Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa
muuseum.
Muuseumi eriprogramm „Mõmmiga piknikule“ kuni 09. aprill.
Lasteaia- ja algklassilastele mõeldud temaatiline muuseumitund.
Programmi raames uurime muuseumi loodusenurga asukaid ning peame koos metsarahvaga pikniku. Vanad piknikutarbeid, mängud ja piknikumaitseid. Teeme tutvust piknikust inspireeritud loominguga. Muuseumitunni hind 4€ osaleja. Broneerimine info@jarvamaamuuseum.ee
või telefonil 566 82165.
Eva Jänese kunstitööde näitus ja
raamatu esitlus
15. aprillil avame Paidest pärit

kunstniku Eva Jänese maalide ülevaatenäituse. Näituse avamisel esitleme autori loomingut tutvustavat
kataloogi. Väljapanek jääb avatuks
kuni 12. maini.

Vallitorn
Ajakeskuse külastamisvõimalus
K-P kell 10.00 – 18.00.
Humoorikad ajarännakud läbi
Eestimaa ajaloo.
EV 100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin viib teid läbi huumoriprisma erinevatesse Eestimaa ajastutesse.
Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“.

Seminar ja kontsert Paide Muusika-ja Teatrimajas
Kell 16.15 Tervituskohv ja tutvumine näitusega „Nikolai Rimski –
Korsakov ja Paide linna mõisad“.
Kell 16.45 Seminari avamine
Kell 17.00 „Nikolai Rimski – Korsakov 175“ – ülevaade suurmehe elukäigust ning rollist Eesti muusikaloo kujunemisel“ – lektor muusikateadlane ja õppejõud Tiia Järg.
Kell 18.00 Virgutuspaus
Kell 18.15 Kontsert „Nikolai
Rimski - Korsakov ja Eesti rahvusliku muusika sünd“
Märtsiküüditamise mälestuspäev
25.03 korraldamine koostöös

Paide linnaga märtsiküüditamise
mälestuspäeva leinaküünalde süütamise aktsiooniga Paide Keskväljakul.
Laulupeo algusaegadele pühendatud salongiõhtu
4.04 kell 16.00 toimub Järvamaa
muuseumis salongiõhtu „Johann
Voldemar Jannsen kui rahvusliku
liikumise ja I üldlaulupeojuht“. Lektoriks on Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi liige Herbert Last.

Jüriöö märgutuled,
rahvaspordiöö ja
Riigikogu 100
22.04 tähistame Jüriöö ülestõusu
aastapäeva ja Riigikogu sajandat
sünnipäeva Jüriöö märgutulede aktsiooni korraldamisega. Õhtu lõpetab suurejoonelise valgus- ja tuleshowga Eesti rocki lipulaev ansambel
Terminaator.

Uued trükised
Järvamaa muuseumist ja Ajakeskusest Wittenstein on võimalik soetada 2019. a ilmunud Järvamaa temaatilisi trükiseid:
Henn Sokk „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas“ autor
Kaarel Aluoja „Ära. 34 Järvamaa
pere Siberi – tee“

Anna kiriku ja
koguduse teated
Märts
24.03 kell 14.00
Jumalateenistus kogudusemajas. Pärast
seda koguduse täiskogu koosolek. Täiskogusse kuuluvad kõik leeris käinud koguduse liikmed, kes eelmisel või jooksval kalendriaastal on käinud armulaual ja
tasunud liikmemaksu.
Aprill
14.04 kell 12.00 Palmipuudepüha,
jumalateenistus kogudusemajas.
19.04 kell 12.00 Suur Reede, jumalateenistus kogudusemajas.
21.04 kell 12.00 Kristuse ülestõusmise püha, jumalateenistus kirikus.
Kaasa teenib koguduse ansambel.
Teated tel. 534 06396
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Arengud uues
Paide Gümnaasiumis
Paide Gümnaasiumis on toimunud õppetöö juba üle 6 kuu. Õpilaste arv on näidanud kasvavat
trendi, täna lausa 183. Kool ei ole
kindlasti veel valmis ning on jätkuvalt loomisel ja arengus. Esimene õppeaasta on meie kõigi jaoks
suur kohanemise aasta ja väljakutsete rohke. Meie põhiväärtus on
noore inimese terviklik areng. Seetõttu on intellektuaalse arengu
kõrval meile oluline ka noore
emotsionaalne, vaimne, sotsiaalne
ja füüsiline areng. Neid silmas pidades oleme loonud ka oma kooli
pedagoogilise kontseptsiooni ja õppekorralduse.
Võib öelda, et pea kõik on uus
meie kõigi jaoks. Õpilastele harjumine nüüdisaegse õppimise käsituse ja selle mõtestamisega, kindlasti ka lapsevanematele. See, millega on oldud seni harjutud, ei
pruugi enam meie koolis sel kujul
toimida või tähendust omada. Usume, et õppimine ja areng toimub
siis, kui see sisaldab pingutamist.
Õppimise ja kooliskäimise eest ei
vastuta enam mitte õpetaja ega lapsevanem, vaid õppija ise. Õpilase
ülesanne on nüüd ise oma aega tõhusalt planeerida, valikuid teha,
õppekava disainida, pingutada ja
vastutada. Oleme loomas õpikeskkonda, mis toetab õppija autonoomsust ja ise hakkamasaamist.
Loomulikult on sellega harjumine
alguses võõras, ebamugav, kohati
ehk ka hirmutav, kui seni on meie
õpilased sellega hästi toime tulnud.
Õppeperioodide lõpul antav õpilastepoolne tagasiside kinnitab rahulolu. Silmapaistvaid tulemusi on
näidanud meie õpilaste osalemised
erinevatel ainealastel olümpiaadidel ja konkurssidel.
Kohanemine uuega puudutab
ka õpetajaid. Muutunud õpikäsitus, erineva taustaga ja samas vanusegrupis õpilased, uuenenud põhimõtted õpetamisel, õppijate sisemise motivatsiooni toetamine,
mentorlus, uus töö- ja õppekorraldus ning kolleegid – see kõik on
nõudnud ka õpetajatelt palju lisa-

tööd. Aga nad on tulnud sellega
suurepäraselt toime ning toimime
ühtse meeskonnana. Meie koolis
töötavad suurepärased ja pädevad
õpetajad, kelle üle oleme uhked.
Meil on märkimisväärne koolinoorsootöö, mis toetab igati õppimist ja õppekava täitmist. Aktiivselt tegutseb õpilasesindus, et toetada koolikultuuri kujunemist ning
vahendada õpilaste vajadusi ja soove. Võimsalt on alustanud tegevust
koolimeedia, mis annab välja koolilehte ja arendab -raadiot. Tegutseb noortekoor, vokaalansamblid,
solistiõpe, sportlik klubiline tegevus, rahvatantsurühmad jne. Õpilastele on pakutud üle 50 erineva
valikaine, osaletud on mitmetes
projektides, sh rahvusvahelistes
Erasmus+ noortevahetustes. Noorte eestvõtmisel on muutumas peatselt ka Paide linnaruum.
Meil on suurepärased koostööpartnerid, kellega koos oleme juba
alustanud või kohe käivitamas erinevaid ettevõtmisi nii õppetegevuses kui ka laiemalt. Sh Järvamaa
haigla, justiitsministeerium, Paide
muusikakool ja huvikeskus, Arvamusfestival jpt. Oleme liitunud
mitmete kooliarendusprogrammidega: ettevõtlik kool, roheline kool,
alustavat õppijat toetav kool, tervist edendav kool, kosmosekoolide võrgustik jt.
Oleme tõestanud nii endale kui
ka teistele, et koolist teevad hea
kooli just inimesed ja sisu, mitte
hoone. Oleme end mõnusalt seadnud sisse Järvamaa kutsehariduskeskuses ning tuleme seal ühiselt
toime, rääkimata mõnusast koostööst. Äsja kuulutati välja ka rahvusvaheline arhitektuurikonkurss
uue hoone kavandamiseks, mille
tulemused juba suvehakul.
Oleme tänulikud koolipidajale
ja Paide linnale äärmiselt sisuka ja
tulemusliku koostöö eest! Usume,
et vaid koostöös kujuneme kogukonnakooliks ning piirkonna haridustempliks, mis on meie visioon.
Urmo Reitav
koolijuht

Neidude ansambel
saavutas häid tulemusi
Hillar Hanssoo põhikooli 9.
klassi neidude ansambel koosseisus Desiree Klausen, Karmen
Kalvik, Chatrine Põder ja Hanna-Eliisa Jõgiste saavutas Järvamaa koolinoorte vokaalansamb-

lite konkursil Hammerbecki Põhikoolis 8.-9. klasside vanuserühmas I koha ja Grand Prix`i
auhinna.
Suur tänu ja palju õnne ansambli juhendajale Anete Sammlerile!

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 20-25 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!

PAIde lasteaed tähistas
Vabariigi sünnipäeva paraadiga
PAIde Lasteaia Lillepai maja tähistas Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva
piduliku paraadiga õues. Esindatud
oli viis mängu kaitseväe üksust: orkester, politsei, tankitõrje, ratsavägi
ja Kaitseliit. Õpetajad riietasid lapsed
ja meisterdasid varustuse vastavalt
oma üksusele. Eriti uhked olid ratsaväe kepphobused. Paraadi ees kõndisid orkestrijuht Maive Loorits ja
„kaitseväe juhataja“ Karit Koller, kes
pidas avakõne. Paraadi kirsiks tordil

oli presidendi saabumine. Mängupresident Airi Jakobson-Männik tervitas kõiki üksusi. Lapsed said esineda
luuletustega ning pidulik paraad lõppes lauluga “Mu koduke on tilluke”.
Paraadi publiku seas oli ka lapsevanemaid ning Kullapai maja koolieelikute rühm kaasa elamas ja lipukestega lehvitamas. Lastel oli eelnevalt
külas käinud Janek Männik ja Janek
Tšeljadinov Kaitseliidu Järva malevast, kes tutvustasid Kaitseliidu tege-

misi ja varustust. Lastele pakkus nende külaskäik suurt huvi ja palju rõõmu ning andis innustust paraadiks.
Paraad toimus lasteaias esmakordselt
ja meeldis lastele niivõrd, et võib-olla teeme seda järgmisel aastal jälle.
Ehk on siit välja kujunemas uus traditsioon.
Gerli Vene
PAIde Lasteaia õpetaja ja
idee autor

Sõbrapäev, talvine
spordipäev ja vabariigi aastapäev

Aasma, Katarina Perman, Johannes
R. Sepping ja Karl Robert Saaremäe.
Vaheesinejateks olid Seltskond Vilistlased, segarahvatantsurühm
Seltskond, 7.-9. klasside rahvatantsurühm Seltskond, Paide Gümnaasium, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajad ja 8.-9. klasside tüdrukud.
Palju õnne võitjatele ja suur tänu kõikidele klassidele vahvate kavade eest!
Aitäh kooli õpilasesindusele,
õpilasaktiivile ja vabatahtlikele
ning meie toetajatele Krivest, Paide Spordikeskus, Kuma, Kaitseliidu Järva malev, AS Tere, Convi
Food Sweets, Juta Lilleäri, Kadri Tare, SirLoin, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Võhma Valgusevabrik, Paide Muusika- ja Teatrimaja,
Pom’bel, Pizzakiosk, Eleris Ehitus
OÜ, Värska Vesi, Põhjaka mõis,
Marta Pagar, Nurme Tooted, Paide
linn, Uisuplats, Ruf Ilutulestikud,
Kellybar ja Valgeranna seikluspark.

14.02 pidasime sõbrapäeva. Riietusime punasesse ja valgesse, tegime
koos sõpradega pilti, saatsime üksteisele kaarte ning kinkisime kingitusi ja lilli. Samuti otsisime sõbrajahiga uusi sõpru. Koos algklasside lastega pidasime sõbrapäeva aaretejahti, kus noored said lahendada sõbrapäeva ristsõna ja viktoriini, lisaks
mängida keksu, osaleda mälumängus, teha pilti ja sõbrapäeva kaarte.
20.02 toimus koolis talvine spordipäev. Algklassi lapsed käisid matkamas erinevates Paide linna paikades: käidi koolimaja ehituse juures,
tehisjärve ümbruses ning Paide noortekeskuses, mis oli 1. klassidele ette
valmistanud sportlikke tegevusi.
Toimus ka vabariigi aastapäevale
pühendatud orienteerumine. Kokku
oli linna peal 7 punkti, kus tuli lahendada erinevaid õpetajate poolt
loodud ülesandeid. Vaatamata tugevast tuulest ja lumesajust nautisid
kõik päeva ja tundsid koos liikumisest rõõmu.
22.02 toimusid vabariigi aastapäevale pühendatud aktused muusikaja teatrimajas. Traditsiooniliselt tunnustas direktor hea õppeedukuse
ning tubli õppetöövälise tegevuse eest
26 kooli õpilast ning tänukirjad anti üle ka viiele digijoonistuskonkursil osalenud õpilasele. Tubli töö eest
tänati ka kuut kooli töötajat. Algklassid lugesid ette naljakonkursi parimad naljad. 5.-9. klassidele rääkis
kooli vilistlane, XXII lennu lõpetaja
Heldin Rikk oma tööst, karjäärist ja
tänapäeva tööelu planeerimisest. Esinesid kooli mudilas- ja lastekoor, 1.2. klassi koor, samuti algklasside ning
9. klasside ansambel.

Marita Kutsar

Marita Kutsar

huvijuht

huvijuht

Foto: Soundland

Hillar Hanssoo
Põhikooli tantsuvõistlus
Veebruaris toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas kooli tantsuvõistlus, mis oli inspireeritud öö
teemast.
1.-3. klassidele anti välja kuus
eripreemiat:
1A - Parim tantsurõõmu pakkuja; 1B - Parim peo käivitaja (pildil);
2A - Mõnusaima atmosfääri looja; 2B
- Stiilipuhtaim esitus; 3A - Puhas retro ja 3B - Sportlikkuse eripreemia.
4.-6. klasside kategooria I koht:
4. klassid kavaga "Lumine öö"
7.-9. klasside kategooria I koht: 7B
klass kavaga "Vana raud ei roosteta"
1.-5. klasside vanuseastmes on
parim naistantsija Berit Lepp ja parim meestantsija Simo Kivisoo. 6.9. klasside vanuseastmes olid parimad Karolina Anvelt ja Tanel Salm.
"Südametemurdja" eripreemia
sai õhtujuht Marten Kiuru, suur tänu ka Arlis Aroldile õhtujuhtimise
eest!
Publiku lemmiku ja Grand Prix`i
auhinna võitis 8B klass kavaga "Pimeduse pidu".
Etteasteid hindas 5-liikmeline žürii koosseisus Kätlin Merisalu, Alo
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Alustavad ettevõtjad
unistavad salongide loomisest
Järvamaa Kutsehariduskeskuses
toimus äriplaani koostamise koolitus, millest võtsid osa paljud need,
kel mõtteis oma ettevõtte loomine.
Õpiti eelarvestamist, saadi aimu erinevatest ettevõtluse vormidest, majanduses toimuvatest protsessidest
ja nende mõjudest ettevõttele, vajalikest dokumentidest ettevõtte registreerimiseks äriregistris ning tutvuti ettevõtte paberimajandust ja
aruandlust mõjutavate seadustega.
Ühel õppijal on plaanis avada
juuksurisalong, teisel teraapia-, kolmandal fotograafiasalong. Eriliste

käsitööjalanõude valmistamise projekt nägi aga ette väga personaalse
lähenemisega jalatsite valmistamist.
Ühel õppijal on soov asutada oma
bussisõidu teenust pakkuv ettevõte.
Alustavad ettevõtjad-õppijad pidid
äriplaani koostamiseks süüvima põhjalikult igaüks oma valdkonda, et koguda infot ja teadmisi. Näiteks saadi
teada, et maailmas valmistatakse uudisleiutisena seenmaterjalist rõivaid,
mis on looduslikud, biolagunevad ja
ei jää omadustelt alla loomanahale.
Kõik õppijad analüüsisid oma
palgatöö plussid ja miinused veel-

kord läbi ja see pani nii mõnegi ettevõtjaks hakkamise üle tõsiselt järele mõtlema.
Äriplaani peaks iga alustav ettevõtja eelkõige enda jaoks tegema, et
aru saada, millised võimalused tal
turul on ja millises mahus ta peab
tegutsema, et kuludega hakkama
saada ja kasvõi miinimumpalgaga
endale töökoht ning sotsiaalne kindlustatus tagada. Nendes teadmistes
on suur jõud.
Elo Kadastik
Ettevõtlusvaldkonna täiskasvanute koolitaja

Foto: Heleri Vallimägi

Täiskasvanute Keskkoolis saab
õppida videotöötlust ja sisedisaini
Paide Täiskasvanute Keskkoolis
nagu paljudes teistes koolideski on
muutunud õppetöö põnevaks, eluliseks ja praktiliseks. Uue õpikäsituse valguses toimuvad koolis nii ainetundidega lõimitud väljasõidud,
motivatsioonikohvikud kui ka valikained. Valikainetes saavad õpilased kogeda õpitut praktiliselt ja kinnistada seeläbi oma oskusi.
Selle õppeaasta esimesel poolaastal pakkusime valikainena meediaja videoõpetust. Sellist õppeainet ei
ole Paides enne õpetatud ning meie
õpilastel oli hea võimalus tasuta uusi oskusi omandada. Teadmisi nii video- kui ka fotokaamera kasutamisest ning erinevatest arvutiprogrammidest andis noortele Priit Jõesaar.
Kui fotograafia tundub kõigile jõukohane, siis fotode ja videote töötle-

mine kasutades erinevaid tarkvarasid oli noortele väga põnev ja elevust
tekitav. Tulemusena valmis Paide
sõpruslinnu tervitav video, mis on
toonud palju positiivset tagasisidet
meie linnale.
Teise poolaasta algusest alustas
uue valikainena sisedisain. Sisedisaini tunnis õpitakse kasutama värve, valgust ja mööblit ruumis ning
joonestatakse projekte. Märtsis külastavad õpilased Tallinnas asuvat
Tikkurila koolituskeskust, et õppida värvide kasutamise erinevaid võimalusi ja tehnikaid. Paralleelselt
teooriaga valmib kooli puhkenurga
projekt, mille põhjal remonditakse
ruum ka ära. Valikainet õpetab ja
enda kogemusi jagab Ene Trummal.
Praktiliste tegevuste ja uudse õpikäsituse kaudu omandavad õpilased

Kindral Riho Terras kõneles kooliperele
Hammerbecki Põhikoolis tähistati
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva suure
kontsertaktusega. Väga heal tasemel
kõlanud laule ja nauditavaid rahvatantse esitasid rohkem kui 200 õpilast. Direktor Vello Talviste autasustas kooli
aukirjaga tulemusliku pedagoogilise
töö eest klassiõpetaja Tiina Mäeotsa,
matemaatikaõpetaja Elna Ilusat ja huvijuht Helen Trugi, õpilaste poolt kõige sõbralikumaks õpetajaks valitud
klassiõpetaja Anneli Ninep pälvis tänukirja.

Paide Gümnaasiumi Selts andis
välja järjekordsed „Eduka õpilase
stipendiumid“, seekord pälvisid selle kooli Õpilasesinduse president
Kenzo Brauer ning väga hea õppur
ja jalgpallur Sten-Erik Tamme. Aktusel kõneles Kaitseväe endine juhataja, kindral Riho Terras, kes hiljem
vestles 9. klasside õpilastega Eesti
kaitseväest ja vajadusest Eesti riiki
kaitsta koos liitlastega.
Helen Trug
huvijuht

aineid palju meelsamini ning oskavad seostada õpitut igapäevaeluga.
Lisaks annab õpilastele positiivsust
ja energiat koolipingist välja pääsemine ning tegevustele nö käe külge
panemine.
Meedia- ja videoõpetust ning sisedisaini õpetatakse ka järgmisel õppeaastal. Kui kellelgi tekkis huvi neid
õppida, olete oodatud Paide Täiskasvanute Keskkooli.
Täiendavat teavet leiab kooli kodulehelt www.paidetk.ee.
Valikained on üks osa projektist
"Teisel ringil targaks Järvamaal 2",
mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Ene Taurus
Projekti koordinaator
Õpinõustaja
enetaurus@gmail.com

Foto: Maarja-Marleen Rullinkoff

Kenzo Brauer tahab ja teeb!
See esmapilgul tavaline noormees ei ole pole päris selline, nagu
tundub. Kenzo on vaid 16aastane,
kuid on juba oma vanuse kohta palju saavutanud. Ta õpib Hammerbecki Põhikooli 9A klassis. Oma
koolis kuulub ta ka õpilasesindusse nagu enamus aktiivseid noori,
ent tema on selle president. Koolis
ei näe Kenzot üheski vahetunnis
niisama istumas. Ta kas õpib, tegeleb mingisuguse sündmuse korraldamisega või sööb, sest tema on see
õpilane, kes lahkub koolist tihti alles viie-kuue ajal või veelgi hiljem.
Vahest on ka nii, et koos mõne teise õpilasesinduse liikmega aetakse
koolist välja, sest on kooli sulgemise aeg. Samuti juhib ta kooliraadiot,
mille diktor on ta juba kaks aastat.
Hammerbecki galal sai Kenzo aasta aktivisti laureaadi tiitli. Ta on juba 11-aastasest saati olnud vabatahtlik Arvamusfestivalil ning on seda ka
siiani. Kuna tal on suur huvi vabatahtliku töö vastu, kuulub ta nii Paide linna Noortevolikogusse kui ka
Järvamaa Noortekogusse. Seal saab
ta oma hääle kõlama panna, oma
unistusi ellu viia ning tuua Paidesse
midagi uut ja huvitavat.
Kenzol on väikesest peale olnud
huvi meedia vastu. Mäletan siiani,
et väikese poisina oskas ta väga
hästi arvutis toimetada. See on

valdkond, mis teda kõige enam huvitab ning seepärast kuulub ta üleeestilise koolinoorte moekonkursi MoeP.A.R.K. meediatiimi ning
on ka pressiesindaja. Samuti pole
Kenzol lavahirmu, ta käib teatristuudios ja on juhtinud paari kontserti.
Peale vabatahtliku töö on Kenzol
teine suur kirg - tantsimine. Ta on
tegelenud sellega juba kaheksa aastat ning oskab nii show-, tänavakui ka rahvatantsu. Kenzo mitte ainult ei tantsi, vaid loob ka ise koreograafiat, millega kooli võimlemispeol mitmeid kordi on võisteldud. Kenzot pärjati kooli võimlemispeol aasta meestantsija tiitliga
ehk ta on Hammerbecki tantsulõvi.
See, et Kenzol on vaba aeg tihedalt
tööga sisustatud, ei tähenda, et ta ei
jõuaks õppida.
Selle aasta vabariigi aastapäeva aktusel andis Paide Gümnaasiumi Selts
Kenzole Eduka õpilase stipendiumi
hea õppeedukuse ja aktiivse koolielu
edendamise eest.
Kenzo jõuab teha kõike ning kui
tema juba midagi pähe võtab, siis see
tegemata ei jää, olgu see nii raske kui
tahes.
Eliise Peržinski
Kenzo klassiõde
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Foto: Merli Kaas

Avanes hajaasustuse
programmi taotlusvoor
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)
Projekti maksimaalne toetus on ühe majapidamise kohta
6500 eurot. Taotluste esitamine kuni 13. mai 2019.
Lisainfo: paide.ee või Tiina Kivila, tel: 383 8633, 5169959, tiina.kivila@paide.ee
PAIde Lasteaed ootab Kullapai majja
(Kastani tn 6) kvalifikatsiooninõuetele
vastavat

MUUSIKAÕPETAJAT
0,75 koormusega.

Tööleasumise aeg on 01.09.2019.
Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 14. juuni 2019. aadressil Kastani 6,
Paide linn, 72718 või digitaalselt allkirjastatud
dokumendid e-postiga direktor@pailasteaed.ee.
Lisainfo: PAIde Lasteaia direktor Karit Koller, tel 551 2515
või direktor@pailasteaed.ee

Purdis tähistati Vabariigi aastapäeva
kogu pere jalutuskäiguga
24.02 toimus Purdi Külaseltsi eestvedamisel Eesti iseseisvuspäeva auks kogu pere
7,5 km pikkune jalutuskäik. Hoolimata natuke jahedast ilmast olid meeleolud rõõmsad ja lastele tegid meelehead möödasõit-

jad, kes ei olnud lehvitamisega kadedad. Jalutuskäigul läbisime ka naaberküla Korbat,
kust lisandus kõndijaid veelgi.
Matka lõpetasime Purdi Rahvamajas
kuuma tee ja suupistetega. Meie üritust

toetasid Purdi mõis, Viking Window AS,
Pizzakiosk, MRRVeod ja LEADER.
Purdi Külaselts tänab kõiki vapraid
jalutajaid!
Uute põnevate kohtumisteni!

Huvikeskuse 55. tegevusaasta
suhestuma ennast ümbritsevaga. Lisaks oleme rõõmsad, et ka lastevanemad on meie tegevusega rahul!
Oma 55. tegevusaasta jooksul oleme välja toonud mitme õpilase näituse nii huvikeskuse majas, kui ka
muusika- ja teatrimajas, keskraamatukogus ning Türi raamatukogus.
Meie maja erinevad sopistused toimivad kunstigaleriina hästi, nii fuajee
kui ka koridorid on alati õpilaste töödega kaunistatud. Kogu see olustik
huvikeskuse majas sobib hästi noorte kunstnike esimesteks isikunäituste pinnaks. Sel aastal on meil olnud
kahe õpilase Rico Sagori ja Robert
Leinola elu esimesed isikunäitused.
Andekaid õpilasi on meil veel, kelle
isikunäitused on veel küpsemas. Oleme rõõmsad, et oleme näitustega
jõudnud mujalegi. Noortekeskuse endises suures saalis võib näha kunsti-

kooli õpilaste aasta tööde suurejoonelist väljapanekut.
Suurimad tööde eksponeerimised
on toimunud Paides ja Türil. Kunstikooli õpilaste ühisnäitused “Noorte
näitus I” muusika- ja teatrimajas,
“Noorte näitus II” Türi raamatukogus. Oleme vastu võtnud rahvusvahelisi rändnäitusi Lätist Salduse kunstilaagrist, kus on iga aasta osalenud
ka meie kunstikooli õpilased. Sel sügisel avasime kunstikooli õpilase Rico
Sagori isikunäituse “Reisid”. Kõige
värskemad näitused on meie majas
õpilaste ühisnäitus joonistustöödest,
Robert Leinola isikunäitus “Manga”
ning Türi raamatukogus maalinäitus
“Mina siin”, mida soovitame huvilistel uudistada!
Madli Liiva

Foto: Natalja Haug

Paide huvikeskuse kunstiõpetaja

9.04kell19

Paide Muusika- ja
Teatrimaja

Edith Piaf ja
II maailmasõda

Rebecca Kontus (vokaal)
Tiit Kalluste (akordion)
Joel Remmel (klaver)
Taavo Remmel (kontrabass)
Üllar Saaremäe (Rakvere Teater)

.}ODYDG(GLWK3LD¿ODXOXG
QLQJNDWNHQGLG5HPDUTXH¶L
URPDDQLVWÄ7ULXP¿NDDU³
PHHOHROXORREYDOJXVMDKHOLWDXVW

3LOHWLGVDDGDYDO
SLOHWLPDDOLOPFRPQLQJ3DLGH0XXVLNDMD
7HDWULPDMDNDVVDV
2019

Huvikooli kollektiiv käis koolivaheajal Tartu Lastekunstikoolis luurel,
et näha nende eluolu. Tõdesime, et oleme koolidena üsna sarnased. Hea oli
näha loomesegaseid ruume, õpilaste
näituseid, tuttavaid vahendeid, natüürmorte ja vahvaid ruumilahendusi. Endine Paide kunstikooli õpetaja Inga
Jermakova rääkis kooli õppekorraldusest ja kunstikooli sisust, plaanidest ja
tulevikuvaadetest. See andis ka meile
õhinat juurde julgelt unistamiseks.
Peamine on see, et kunstikool pakub
lisaks kvaliteetsele kunstiõppele ka
head atmosfääri. Kunstikool loob
keskkonna, kus noored kunstihuvilised saavad tegutseda ja kasvada. Meie
õpilastele meie kunstikool väga meeldib. See aitab arendada eneseväljendamist läbi erinevate tehnikate ja võtete,
õpetab oma tegevust laiemalt mõtestama, leidma erinevaid seoseid ning

E e s t i K o n t s e rd i
s u u r to e t a j a

eestikontsert.ee
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Eakatele võimlejatele
hakkab võimla kitsaks jääma!
Head võimlejad, kelle sünniaeg
jääb eelmise sajandi esimesse poolde,
te olete parim kooslus, keda Paides
leida! Seda olete pikalt tõestanud, aga
seekordsel vastlapäeval, mis üllatas
paksu lume ja selle all oleva salakavala jäise supiga, üllatasite taas - te ei
jäänud koju mõnulema vaid olite kohal Laia tänava võimlas nii rohkearvuliselt, et võimlemisvahenditest tuli puudu! Tundub, et te ei ole kunagi
haiged, valutavaid kohti leidub küll,
aga te ei virise, olete alati rõõmsad ja
hakkamist täis! Kiitus!
Parasjagu on päevakorral võimlemiskepid, mille abil saab suurepära-

selt treenida ülakeha, õlavöödet, liigeseid ja lihaseid. Lähiajal jagab sel alal
lisaks näpunäiteid Yoko Alender.
Kel huvi meie võimlemise vastu,
võite alati liituda. Meil on olemas
võimlemismatid, aga võib ka oma
isiklikuga tulla. Kasutada saab suuri
fitnesspalle, kasutame ka kummilinte, mille hangib igaüks ise. Tänu Piret Maaringule Järvamaa Spordiliidust oleme varustatud tennisepallidega, millega meil oma nipid. Kasutusel on ka liivaga täidetud joogipudelitest „hantlid“.
Maimu Lomp
Juhendaja

Eakate võimlemine
Teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 10.00 suurema koormusega
kell 11.00 toolivõimlemine (kasutame ka kõiki samu abivahendeid)

Puuetega inimeste eluaseme
füüsilise kohandamise projekt
Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks, et tagada paremad elamis-,
õppimis- ja töötamistingimused.
Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena
paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus. Teine taotlusvoor on avatud kuni
26.08.2019. Taotlused palume esitada posti teel aadressil Keskväljak 14,
72711 Paide või e- aadressil paide@
paide.ee hiljemalt 26.07.
Kohanduse taotlemiseks peab esitama linnavalitsusele vormikohase
taotluse, mis on leitav Paide linna
veebilehelt ja Paide linnavalitsuse
sekretärilt.
Eluruumi kohandamise teenust
on eelkõige õigus saada puudega isikul, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja selleko-

hane kehtiv otsus. Taotleda saavad
seda puudega isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne ja alaline elukoht
on Paide linn. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.
Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja
tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle
territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist
2) hügieenitoimingute parandamiseks
3) köögitoimingute parandamiseks
Pärast ministeeriumilt positiivse
otsuse saamist on kohandustööde
teostamiseks aega kaks aastat. Aval-

duse esitamise kuupäevade alusel
koostatakse järjekord, mille alusel
esitab linnavalitsus taotlused rahandusministeeriumile raha saamiseks.
Ühes taotlusvoorus saab osaleda kuni viis taotlejat.
Nõuetele vastavate taotluste sisuliseks kontrolliks teeb linnavalitsuse
kontaktisik kodukülastused taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks.
Kui eluruumi kohandamise vajadus
on põhjendatud ning eluruumis on
võimalik teha kohandamise töid, tuleb võtta hinnapakkumised vähemalt
kahelt ettevõttelt. Hinnapakkumises
peavad olema kohandamiseks vajalike materjalide maksumus, tööde
maksumus ning muud kulud kululiikide kaupa välja toodud. Meedet
rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.
Lisainfo: sotsiaaltöö spetsialist
Anu Õun tel: 383 8628, 583 62777

Infopäev hooldus- ja
lapsendajaperedele Paides
MTÜ Oma Pere ja Sotsiaalkindlustusamet kutsuvad
eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperesid ressursipäevale Paides. Üritus toimub lühiloengu ja arutelu vormis. Loenguid viivad läbi Oma Pere spetsialistid, kes
peredele tugiteenuseid osutavad. Lisaks jagatakse infot
erinevate teenuste ja võimaluste kohta. Kohal on ka
asendushooldusega tegelevad spetsialistid Sotsiaalkindlustusametist.
Ressursipäev toimub laupäeval, 23. märtsil kell 11-14
Paide kohvikus Südamesahver (Vee 1), kus lastekaitsetöö
kogemusega mentor, lapsendaja Annely Orumann arutleb teemal „Vanema toimetulek ja lapse arenguvajadused“.
Registreerumine kuni 19. märtsini e-posti aadressil anu.
jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee. Üritus on tasuta!
Projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ toetab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused“ kaudu.

Järvamaa Pensionäride Koondise ja Järva Diabeetikute
Seltsi ühine vestlusring on 22. märtsil Paide eakate
päevakeskuses Tallinna tn.
49 algusega kell 12:00.
Rääkima tuleb Järvamaa
muuseumi tulevikust
Järvamaa muuseumi
teadusjuht Ründo Mülts.
Jooksev info ka JPK
juhatuselt ja Järva
Diabeetikute Seltsi
liikmetelt.
Kohv ja kringel. Lõpetamine 13:30.

Omastehooldajate
tugigrupi
kohtumised Paides
Kui sul on kodus lähedane, kes vajab hoolt, sest
• tal esinevad mäluhäired
• vahel eksleb tuttavas kohas, ei tunne tuttavaid
inimesi ega oma asju ära
• vahel unustab enese eest hoolitsemise, söömise,
joomise
• vahel ei saa aru kellaajast
• vahel esineb süüdistamist ja kurjustamist
• võib olla diagnoositud Alzheimeri tõbi või muul
põhjusel dementsussündroom
Olete oodatud omastehooldajate tugigrupi
kohtumistele Järvamaa Keskraamatukogus
18.04 kell 17.00
06.06 kell 17.00

Kohtumine on tasuta!
Registreerimine:
anu.oun.003@gmail.com või
tel 5836 2777
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Arvamusfestival ootab laste aruteluideid
Arvamusfestivali algatusena on ka
sel suvel festivali programmis lastearutelud. Tegemist on laste korraldatud ja läbi viidud aruteludega just
neile tähtsatel teemadel. Lastearutelude ideekorje kestab 30. märtsini.
Arvamusfestivali juhtmõte on tänavu tulevik ning seda enam on
soov festivali kavva tuua teemasid,
mis olulised tänastele alg- ja põhikoolilastele.
“Kaks aastat lastearutelusid on
näidanud, et lastel on tahtmist ja
julgust isekeskis olulistel teemadel
arutelusid pidada. Samuti on selge,
et täiskasvanud ei pruugi teada, mis
teemad lastel südamel on – nii kutsumegi just lapsi ise oma ideid välja pakkuma ning suvel ka arutelu
läbi viima,” ütles festivali eestvedaja Maiu Lauring.
Lastearutelude alale on oodatud
kuni 7. klassi õpilaste arutelud. Teemad, millest rääkida, võib välja mõelda oma sõpruskonnas, huviringis, perekonnas või koos klassiga. “Arutelu

Arvamusfestivali vabatahtlik Anna Markova
võib olla vestlus, aga ka midagi muud,
näiteks kõne, piknik või hoopis mõni vahva tegevus või mäng. Peamine,
et see aitaks mõnda teemat huvitava
nurga alt avada,” ütles lastearutelude
ala kuraator Marju Kask.

Kohaliku omaalgatuse programmi
kevadvoor on avatud
Rahandusministeeriumi Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud. Programm
toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö
tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja
arendamisse ning kohalikele vajalike teenuste pakkumisse.
Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse
kogukonnaliikmete ühistegevust soo-

dustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse
ning kogukonnaliikmetele vajalike
teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla
programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad MTÜ-d ja
sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb
esitada elektrooniliselt Järvamaa
Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks 1. aprillil kell 16.30.
Lisainfo:
Triin Tippi, KOP tehniline menetleja
Tel. 520 7938
E-post: triintippi@gmail.com
jarva.kovtp.ee

Aruteluidee saab esitada aadressil www.arvamusfestival.ee/ideekorje kuni 30. märtsini. Arvamusfestivali tiim valib laekunud ideedest
välja kaheksa arutelu ning annab
nende korraldajatele festivali eel

igakülgset nõu ja abi. Lastearutelude kava avalikustatakse koos festivali ülejäänud aruteluprogrammiga juuni alguses.
Lastearutelud on Arvamusfestivali kavas kolmandat aastat. Vara-

sematel festivalidel on lapsed arutlenud nutisõltuvuse, koolikiusu,
keskkonnakaitse, aktiivse liikumise ja teineteise aitamise teemal. Arvamusfestival toimub 9. ja 10. augustil Paides.

Paide noortekeskusel on uued ruumid
Paide noortekeskus sai aasta algul omale uued ruumid endises ujulas, Ruubassaare tee 5. Kolimise ja
ruumide sisseseadmisega alustasime jaanuari alguses. Tublide ja abivalmis noorte ja vabatahtlike kaasabil on saanud värskenduse kaks
ruumi, õige koha leidsid nii lastetuba, koolitus- ja köögiruum, piljardimängu ja lauatennise vahendid
ning dj-ruum.
Uues hoones on võimalusi rohkemgi, kui hetkel kirjeldatud. Mõned ruumid on alles kavandamisel
ja sisustamise ootel. Näiteks on õige pea basseiniruumi oodata siseskatepargi ehitust ning loomisel on
väikelaste mängutuba.
Küsisime esimeste tegevuskuude järel, millised on noorte esimesed muljed uutest ruumidest. Noored on reageerinud erinevalt. On
neid, kes tagasihoidlikult uurivad,
millal on oodata skateparki. On
neid, kes uuest hoonest õhinaga
räägivad. Külastaja Kaur näiteks
arvas, et muidu on lahe, aga et lasNoortekeskuse huviringid:
Parkour (Lai 33, spordisaal)
Teisipäeviti
1.-4. klass kell 15.00-16.00
5.-9. klass kell 16.00-17.00
Kontakt: Märt Madison
(Facebook messenger)
Automudelism (Lai 33,
keldrikorrus)
Teisipäev (juhendajaga kokkuleppel)
Neljapäeviti kell 17.00
Kontakt ja info: Tarmo Alt,
tel 516 8682
DJ töötuba (Ruubassaare
tee 5): T, N kell 16.00
Kokandus (Ruubassaare
tee 5): N kell 17.00
Lisaks on võimalus õppida
gruusia või ungari keelt või
hoopis õpetada eesti keelt
meie vabatahtlikele!
Rohkem infot: info@paideank.ee või msn: Paide
Avatud Noortekeskus

tetoas võiks olla batuut või pallimeri. Aga lastetuba sai uhke seinamaalingu, mille autor on Piret Ranne.
Suuremate meeldivaimaks kohaks
on siiski tühi bassein, kus saab tõukerattaga erinevaid trikke teha või
tasakaaluliikuriga sõita. Osa tüdrukuid tõid positiivse muudatusena välja suuremad ruumid ning
vaiksed sopid, kus saab sõpradega
juttu ajada.
Külastaja Keitlin ütles, et noortekeskus jääb ikka noortekeskuseks,
kus on alati tore, lahe, lõbus ning
huvitav ja see pole koht, kus hakkaks igav.
Ajapikku muutub see koht veel
lõbusamaks ja lahedamaks kohaks
Paides üldse! Tõsi ta on. Noortekeskuse sisu loovad eelkõige seal tegutsevad inimesed, nii noored, kui

noortejuhid. Võimalused ja vahendid aitavad kaasa, et vaba aega huvitavamaks ja kasulikumaks muuta. Hetkel on võimalik jätkata kõikide võimalustega, nii nagu vanas
majas. Ka lahtioleku ajad pole hetkel muutunud.
Ootame teid E-R kell: 13.0019.00 ja L kell 12.00-18.00.
Muudel aegadel sündmuste ja
sünnipäevade korraldamiseks lepi
aeg kokku info@paideank.ee Sündmuste kohta leiad kiiret lisainfot FB
lehel: Paide Avatud Noortekeskus

NELJAETAPILINE
KARIKASARI
KOOLIEELIKUTELE
ROOSNA-ALLIKUL
Roosna-Alliku Spordiklubi korraldab eelkooliealistele lastele
neljaetapilist karikasarja!

30. märts kell 12 pargijooks mõisapargis
27. aprill kell 12 rattasõit rahvamaja juures
30. mai kell 18.00 staadioni jooks põhikooli staadionil
Etappe eraldi ei autasustata. Lapsed saavad osalemispassi, kuhu
kogutaksse tempel kõigi osalenud kordade kohta. Lapsed, kes liituvad
30. märtsil, saavad sarja lõpus medalid. Kui laps on osalenud neljal
etapil, siis autasustatakse teda osalemiskarikaga. Karika saavad kõik
lapsed olenemata tulemusest, loeb ainult osalemisrõõm ja kohalkäimise
aktiivsus!

Registreerimine ja info:
Tiiu Väli 565 64794

Sarja toetavad:
Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp,
Roosna-Alliku Spordiklubi

Paide Linnaleht
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Paide Linnameeskond

E-Piim Spordihall

24.03 kell 10:00 Tuletõrjespordi
treeninglaager
29.03 kell 20:15 Korvpalli Saku 1. liiga: Paide Viking
Window – Eesti Maaülikool/Limitex autoklaasid
2.04 kell 10:00 Tähelepanu, Start!
6.04 kell 11:15 Paide torn
13.04 kell 10:00 Tantsupeo võimlemisrühmade eelproov
14.04 kell 12:00 Ott Kiivikase koolitus „Tervislik eluviis“
20.04 kell 10:00 Boccia võistkondlikud
sisemeistrivõistlused
21.04 kell 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
21.04 kell 12:00 Jõusaali koolitus

Unelmate algus hooajale
Paide LM alustas hooaega Premium liigas suurepäraselt, alistades
võõrsil valitseva meistri Nõmme
Kalju 2:0. Skoori tegid meeskonna
värsked täiendused Kevin Kauber
ja Alassana Jatta, kes lõi liiga hooaja esimese värava.
Kalju oli Premium liigas kaotusekibedust tundnud viimati 2017.
a. Kolm võidupunkti on suurepärane algus üsna keerulisele graafikule, kus Kaljule järgneb mäng FC
Floraga (lehe ilmumise ajaks on
Paide FC Floraga juba kohtunud).

Paide linna kunstmurustaadion

Meil on oma
talvekollektsioon
Paide LM perepäeval tulid
müüki klubi imeilusad talvekollektsiooni tooted - Paide värvides
müts ja käpikud. Spetsiaalselt
meeskonna värvides ja klubi poolt
kujundatud tooted valmistas Eesti kvaliteetbränd Norrison. Uusi
mütse ja käpikuid saab osta meie
kodumängudel.

U21 alustas hooaega
võidukalt
Paide Linnameeskond U21 alistas esiliiga B avavoorus võõrsil

Pildil Kevin Kauber.
Viimsi JK 1:0, mängu ainsa värava
lõi teisel poolajal Ander Ott Valge.
Algkoosseisus alustas ka 15-aastane Rasmus Kallas, aga ka Rait Õl-

Foto: Jaanus Pruuli

ge ja Jaagup Luts. Paide Linnalehe
ilmumise ajaks on Paide LM U21
pidanud ka oma esimese kodumängu Nõmme Kalju vastu.

Palju õnne!

Foto: erakogu

35. Eesti omavalitsuste talimängudel märtsi alguses Kadrinas saavutas Paide linna võistkond linnade arvestuses 2. koha, jäädes võitjast Rakverest maha üheksa punktiga.
Paide oli esindatud 59 sportlasega
seitsmel spordialal: murdmaa- ja
mäesuusatamine, juhtide võistlus,
meeste ja naiste korvpall, kabe ja ujumine. Võistkonna pani kokku Paide
Spordikeskus. Paide parima koha teenis välja naiste korvpallivõistkond –
absoluutarvestuse III koht (pildil).
Suur aitäh kõigile võistlejatele!
Juhtide võistlus: Aivar Tubli
Murdmaasuusatamine: Ain Nemvalts, Riinu Nemvalts, Reimo Krass,
Merle Sokk, Valev Altmets, Allan Palmiste, Kaili Tikk, Vello Lillipuu, Aivar Saarepuu, Gert Saamann, Maive
Leif ja Valev Väljaots
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Kabe: Andrus Tull, Ain Rool, Piret
Viirmaa, Rasmus ja Liis Marii Rool
Naiste korvpall: Marit Maaring,
Jana Raude, Kristina Karu, Jane Svilberg, Laura Jõgisoo, Janella Põldpüü,
Sandra Valdek ja Ellen Anett Põldmaa
Meeste korvpall: Tõnis Tõnström,
Rauno Nurklik, Janno Viilup, Viljar
Kams, Martin Kivimäe, Mirko Oja,
Märt Rohlin, Saamuel Rõigas, KarlKristjan Vaab ja Gerhard-Markus
Trumm. Treener Rait Keerles
Mäesuusatamine: Ivar Kruusenberg, Jaan Sapp, Magnus Sapp ja Aive Orgma
Ujumine: Heli Hiiemäe, Marleene Randmaa, Ade Russak, Raigo
Tischler, Hendrik Rohtla, Arti Piirmaa, Ahti Petrovits, Marko Parbo,
Margus Bollverk ja Taavi Arold

Järvamaa spordipreemiate
galal E-Piim Spordihallis sai
parima meesveterani auhinna Vladimir Pennert ja spordielu edendaja tiitel omistati Janno Viilupile. Kultuurkapitali Järvamaa sporditegijaks
2018 valiti Viljar Pennert
Korvpalliklubist Seitse.
Aasta spordisündmuse preemia viisid koju Tanel Viljat ja
Rasmus Romandi, kes rajasid
Türile rannajalgpalliväljaku.

23.03 kell 15:00 II.W/S liiga: Paide LM III - Läänemaa JK
30.03 kell 13:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond
- JK Tallinna Kalev
31.03 kell 13:00 II.W/S liiga: Paide LM III - Tallinna FC
Flora U19
31.03 kell 17:00 U17 Eliitliiga II liiga: PLM U17 Nõmme Kalju FC U17
4.04 kell 18:30 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 Vändra JK Vaprus
5.04 kell 19:00 III liiga (Ida): PLM IV - Põhja-Tallinna JK
Volta III
6.04 kell 16:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond JK Narva Trans
7.04 kell 12:00 U15 II liiga: PLM (05) - Viimsi MRJK (05)
13.04 kell 13:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21
- Nõmme Kalju FC U21
13.04 kell 18:00 III liiga (Ida): Türi Ganvix JK – Koeru JK
14.04 kell 13:00 II.W/S liiga: Paide LM III - Tallinna JK
Piraaja
14.04 kell 17:00 U17 Eliitliiga II liiga: PLM U17 Läänemaa/Hiiumaa
19.04 kell 19:00 III liiga (Ida): PLM IV - Anija JK
21.04 kell 12:00 U15 II liiga: PLM (05) - JK Vasalemma (05)
21.04 kell 15:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond
- Tallinna FCI Levadia
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info:
paidesport.ee

* 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
* Saun
P kell 12.00 – 15.30 (naised)
P kell 16.00 – 20.00 (mehed)

MÄRTS 2019
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Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi!
98 Helmi Jalasto
94 Lore Kruusmaa
93 Vaike Värk
92 Õie Nõmm
89 Heino Laas
89 Lidia Štröm
88 Virve-Leontine
Uppin
88 Vaike
Kruusement
87 Valve Sikut
87 Ahtu Treksler
87 Agnes Joala
87 Salme Kadastik
86 Hilja Luts
86 Asta Tetsmann
86 Liubov
Myshkevich
86 Õlme Prosso
85 Helle Liivik
85 Irina Volkova
85 Vilma Okas
84 Leili Rajamäe
84 Milvi Luha
84 Lehti Jõeväli
84 Liidia Liivik
84 Helgi Uusjärv
83 Heldur Niglas
83 Vella Tubli

83 Ester Peremees
83 Helle Aasa
83 Enno Vatsel
83 Ella Jaanhold
83 Aado Kiin
83 Milvi Clausen
83 Aive Nõmmik
82 Leili Paits
82 Illar Merisalu
82 Lembit
Samelberg
82 Galina Ruusna
82 Amilda Kiis
81 Tõnu Saarniit
81 Elgi Reinhold
81 Eha Velling
81 Aino Simson
81 Õie Wirth
81 Maie Pikajago
81 Meeli Oskar
80 Aive Koppel
80 Tarmo Linamägi
80 Ants Viimsalu
80 Mai Jürisson
80 Faina Semjonova
80 Malle Oleinik
79 Mare Nurmik
79 Mihail Vassiljev
79 Ülo Jõesaar

79 Aado Vau
79 Vaike Varik
79 Arvo Eisenberg
79 Milvi Tuimann
78 Kirsti Mäe
78 Ott Pajumaa
78 Anna
Kuprijanovitš
78 Arnold Ekštein
78 Aime Lang
78 Mati Tõugu
78 Arvo Seire
78 Maie Kraav
78 Virve Miklas
78 Reeta Uljas
77 Ella Lauk
77 Elvi Ranne
77 Rein RaudkiviLaiman
77 Vello Iismaa
77 Malle Schumann
77 Ene Raidma
77 Rein Mäberg
77 Juzefa Kippar
77 Kaide Sula
77 Silvia Ant
77 Arvo Aruste
76 Helgi Salum
76 Juta Marus

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

Ostan metsamaa. Telefon 552 0378

76 Vaike Vassiljeva
76 Salme Melts
76 Eda Anton
76 Aavo Lind
75 Aksel Kaasik
75 Milvi Koit
75 Marje Ninep
75 Taimo Runnel
75 Valve Parik
75 Elviira Orumaa
75 Maret Motin
75 Marga-Anne
Jokst
75 Malle Valberg
75 Aime Södor
75 Heino-Valdek
Kroll
75 Tiit Merisalu
75 Neeme Mändla
75 Natalja Bardõk
75 Helmi Veberson
Pansionaat Paide
õnnitleb!
88 Koida Rosenbaum
84 Liidia Liivik
80 Ermiine Markna

Palju õnne
noorimatele
linnakodanikele!
Remi
05.02.2019
Karel
16.02.2019
Kenora
22.02.2019

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

Paide Linnaleht

UUED KOOLITUSED OOTAVAD SIND
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSES
•
Catering-teeninduse korraldamine (60 t) 19.03 (edaspidised
kuupäevad kokkuleppel grupiga)
•
Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60
t) 1.-4.04, 9.-10.04
•
Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) 6., 7.,
13. ja 14.04
•
Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks
(24 t) 8.-10.04
•
Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (20 t)
10.04 (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)
•
Väljaõpe 3.taseme korstnapühkija tööks (240 t) 22.04 kuni
sügis 2019
•
Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) 27. ja 28.04, 4., 5.
ja 11.05
•
Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) 27. ja 28.04,
4., 5., 11. ja 12.05
•
Motiveeriv intervjueerimine: kaasaegsed meetodid
suhtlemisel kliendiga (25 t) 2., 3. ja 23.05
•
Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t) 16.05
(edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)
Rohkem koolitusi ja täpsema info leiad veebilehelt
www.jkhk.ee või helista 51 55611
ÕPPIMINE TEEB SÜDAMELE HEAD!

