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Meie saime peole!
Mai alguses tehti teatavaks kollektiivid, kes on pääsenud üldlaulu- ja tantsupeole. Kõik Hammerbecki ja Hanssoo koolide kollektiivid, kes kandideerisid, pääsesid suurele peole!

Hanssoo Põhikool
•
•
•
•
•

Võimlemisrühm Paide Neiud, juhendaja Merike Laas
6.-8. klassi rahvatantsurühm Särasilmad, juhendaja Marita Kutsar
6.-8. klassi rahvatantsurühm Seltskond, juhendaja Kätlin
Merisalu
Mudilaskoor, juhendaja Piret Järvet
Lastekoor, juhendaja Anete Sammler

Hammerbecki lastekoor

Hammerbecki Põhikool
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2.-3. klassi pererühm, juhendaja Krista Rikk
4. klassi pererühm, juhendaja Krista Rikk
5.-6. klassi rahvatantsurühm Kabujalake, juhendajad Malle Nööp ja Helen Trug
7. klassi rahvatantsurühm Siuh ja Viuh, juhendajad Malle
Nööp ja Helen Trug
C-segarühm Keerutajad, juhendajad Helen Trug ja Kerli
Sirila
C-segarühm Südameke, juhendajad Malle Nööp ja Helen
Trug
Naisrühm Järva Juulad, juhendajad Kerli Sirila ja Helen
Trug
Tüdrukutekoor Viisikamber, dirigent Malle Nööp
Poistekoor, dirigent Malle Nööp
Lastekoor, dirigent Anne Toomistu

„Keerutajad“

Suur tänu kõigile noortele ja juhendajatele, kohtumiseni lauluja tantsupeol! Täpsem ülevaade juubelipeost juunikuu lehes!

„Seltskond“

Eesti Kultuurkapitali
Järvamaa Ekspertgrupp

„Siuh ja viuh“
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kuulas ära Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini ülevaate Järvamaa Kutsehariduskeskuse tegevusest
tutvus AS E-Piim Tootmine poolt rajatava Paide tehase ehituse hetkeseisuga
tutvus Roosna - Alliku Lasteaed Helliku ja Viisu Lasteaia arengukavade koostamise hetkeseisuga
kuulas ära MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevjuhi Arvo Rosimannuse ülevaate korraldatud jäätmeveost
saatis teisele lugemisele Paide linna 2019. aasta 1. lisaeelarve. Eelarve
maht suureneb peamiselt sihtotstarbeliste investeeringutoetuste arvelt tehtavate investeeringute võrra, sh põhikooli ehituse riigipoolne
toetus. Koos muudatustega on Paide linna 2019. aasta eelarve maht
kokku ligi 25,7 miljonit eurot.
võttis vastu Paide Kunstikooli põhimääruse
moodustas Paide linna haldusterritooriumil Euroopa Parlamendi
2019. a valimistel hääletamise korraldamiseks jaoskonnakomisjonid.
Tutvu liikmetega paide.ee!
muutis Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsust nr 78 ,,Linnavara võõrandamine" punkti 1 järgmiselt: ,,Võõrandada Järvamaal Paide linnas Sargvere külas asuv Pikk tn 2 kinnistu (kinnisturegistriosa
number 1504336, katastriüksuse tunnus 56504:002:0006, pindala
58009 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa),
millel asuvad: Sargvere mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312),
Sargvere mõisapark (ehitisregistri kood 220650602), ait (ehitisregistri kood 107019282), kuur (registrikood 107019284), kuur (ehitisregistri kood 107019283), alghinnaga 160 000 eurot."
muutis Paide Linnavolikogu 20. septembri 2018 otsust nr 49,,Suur-Aia
tn korteriomandite M-2, M-3 ja M-4 võõrandamine" punkti 2 järgmiselt: ,,Võõrandada Suur-Aia tn 25 asuvad korteriomandid M-2, M-3,
M-4 alghinnaga 56 000 eurot. Korteriomandite eraldi võõrandamisel
võõrandatakse korteriomand M-2 (kinnistusregistri registrinumber
1399036) alghinnaga 21320 eurot ja korteriomandid M-3 (kinnistusregistri registrinumber 1399136) ning M-4 (kinnistusregistri registrinumber 1399236) võõrandatakse alghinnaga 34 680 eurot.
omandas seoses AS-i Paide Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojektiga järgmised katastriüksused: Iva tänav (T2, T4), Jõekääru (T1,
T3, T5), Kasekese (T2, T3, T5, T6, T7, T9), Lõokese (T1, T2, T4), Niidu (T4, T6, T10), Roosi (T1, T4, T7, T8, T9, T10) ja Vilja tänav (T1, T2,
T3 ja T5, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T12, T13, T14, T16)
võõrandas sihtasutusele Paide Spordikeskus otsustuskorras tasuta Paide linnas asuvad ja Paide linnale kuuluvad kinnisasjad: 1. Pärna tn 10
(kinnistu registriosa nr 400336, katastritunnus 56601:004:0973, pindala 29 936 m²); 2. Karja tn 18a (kinnistu registriosa nr 1015536, katastritunnus 56601:005:0960, pindala 2 518 m²). Pärna tn 10 kinnistul asub
Paide linna staadion ning Karja tn 18a kinnistul Paide linna võimla.
Selleks, et sihtasutusel oleks võimalik seal spordiobjekte/rajatisi kasutada ja hallata, arendus- ja ehitustegevuseks toetusi taotleda ning neid
kinnistuid efektiivselt majandada, peab sihtasutus olema nende kinnisasjade omanik. Karja tn 18a asuva võimla korrastamiseks ning Pärna
tn 10 asuvale kinnistule kahe tenniseväljaku ja kahe padeliväljaku ning
neid teenindavate rajatiste rajamiseks saadakse toetust Vabariigi Valitsuse riigieelarve regionaalsetest investeeringutest.

Mida oodata uuest
koalitsioonilepingust Paidel?

Priit Värk
Linnapea

Kui olen õpilastele koolitunde
andnud, olen selgitanud, et poliitilised valimised ei ole pelgalt inimeste valimised, vaid valitakse
ideede ja tõekspidamiste vahel.
Küünikud ütlevad, et see on naiivsus, aga mina ütlen, et vastasel korral oleks mõistlikum kulukate valimiste asemel kasutada klassikalist töökuulutust näiteks „võtame
tööle peaministri“ või „otsime linnapead“. Igatahes märtsis toimunud parlamendivalimistele järgnenud pikimad koalitsiooniläbirääkimised on lõppenud, uus Vabariigi Valitsus on kinnitatud ja ideedes, mida soovitakse ellu viia on
kokku lepitud.
Millised lubadused lähevad
Paidele kõige enam korda? Lähenen Paide keskselt ja subjektiivselt ning toon välja viis punkti,
millel soovitan paidelastel silma
peal hoida.
„Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja liikumisradade võrgustike loomisel ning multifunktsionaalsete aastaringselt kasutatavate spordiväljakute, sh jalgpalli sisehallide rajamisel.“ Teadaolevalt soovitakse kõikidesse maakondadesse rajada jalgpalli sisehallid. Ent saatan on alati peitunud detailides, seega ootan huviga kui palju toetatakse riigieelarvest ja palju
oodatakse raha linnalt ning kas jutt
käib uuest sisehallist või „kupli“ rajamisest senisele kunstmurustaadionile. Igatahes Linnameeskonna

Paide linna koolid ootavad õpilasi 1. klassi

Anneli
Tumanski
Abilinnapea

Taas on lõppemas õppeaasta ning
ees ootamas pikk suvepuhkus. Samas
on 1. klassi jütsid ja lapsevanemad valiku ees, millises koolis oma haridusteed alustada. Kas Tarbja LasteaedKoolis, Roosna-Alliku Põhikoolis,
Paide Hammerbecki või Hillar Hanssoo Põhikoolis. Oma kooli iseloomustamiseks tõid juhid välja olulisema.
Tarbja Lasteaed-Kool võlub oma
hubasuse ja väiksusega. Kuueklassiline kool on eeskätt parim võimalus neile lastele, kes Tarbjal või selle vahetus
läheduses elavad – hea ja turvaline kodukool. Kuid samuti väga sobilik neile, kes tulevad paremini toime väiksemas ja rahulikumas keskkonnas. Olenevalt aastast on koolis vaid 25-35 õpilast. Selline laste arv pakub suurepärast võimalust tegeleda iga lapsega ja
tema vajadustega. Õpetajal on mahti

märgata ja aidata. Kooli juhtmõte on,
et iga laps on oluline ja eriline. Koolis
töötavad lisaks neljale klassiõpetajale
osalise koormusega eripedagoog-logopeed, sotsiaalpedagoog, abiõpetaja.
Kooli vahetus naabruses asub Tarbja
järv, mis pakub palju võimalusi nii
õuesõppeks, matkade ja võistluste korraldamiseks, kui ka lihtsalt looduses
viibimise võimalust. Palju pööratakse
tähelepanu lapse loovuse ja julguse
arendamisele, et peale 6. klassi lõpetamist oleks lihtne minna edasi suurde
kooli. Hoolimata laste väikesest arvust
osaletakse igal aastal erinevatel võistlustel ja konkurssidel, käiakse palju
teatris ja õppeväljasõitudel. Koolil on
välja kujunenud oma traditsioonid –
peod, laadad, perepäev.
Roosna-Alliku Põhikool on õppiv
ja muutuv organisatsioon ning peab
end innovaatiliseks kooliks teiste koolide seas. Kooli eesmärk on olla ajaloolistele väärtustele ja traditsioonidele tuginev omanäoline mõisakool,
mis tagab võimetekohase ning kvaliteetse põhihariduse. Oluliseks peetakse iga õppija ja õpetaja individuaalset ja sotsiaalset arengut, arendades
õppija ning õpetaja õpioskusi, loovust
ja ettevõtlikkust. Tegutsetakse ühise

eesmärgi nimel, et mõisakool peaks
ajaga sammu ja õppimine oleks huvitav. Väikesed, keskmiselt 8 õpilasega
klassid annavad võimaluse kujundada õpilastes positiivsed hoiakud ja
arendada õpioskuseid. Digitehnoloogia kasutamine ainetundides on muutunud tavapäraseks õppemeetodiks,
eraldi tunnina toimuvad robootika ja
programmeerimine. Õppimine toimub ka väljaspool klassiruumi. Kooli kasutada on mõisapark, tehisjärve
äärne loodusmaja ja matkarada. Õuevahetundides soodustatakse laste liikumist, sest nii on nad tervemad,
rõõmsamad ja paremad õppijad. Kooli füüsiline keskkond on lapsesõbralik, mida järjepidevalt kujundatakse.
Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis
töötavad ja õpivad üheskoos tegutsejad, uute ideede genereerijad ja nende
elluviijad. Noorte mõtetega arvestatakse ning õpetajad tahavad omavahel
ainetevahelist koostööd tehes muuta
õppimise õpilaste jaoks huvitavamaks.
Kool toetab iga õppija individuaalset
ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust ning arendab ettevõtlikkust ja digioskusi. Sellele aitavad kaasa koolis
tegutsevad huviringid, eeskätt kunstiring, näitering, fotoring, rahvatant-

spordisüsteem on Paidest teinud
Eestis tuntud jalgpallikantsi ja minu ootused, et just meieni jõutakse
sisehalli rahasüstiga esimeste seas,
on põhjendatult kõrged. Teiseks Paides on plaanis rajada kergliiklusteed Viraksaarde, Tarbjale, VodjaViisu ja Mäeküla-Sargvere lõigule.
See teeb kokku mitmeid häid kilomeetreid asfalti ja ka mitu miljonit
eurot. Kõigi nimetatute realiseerimine 2,5 aasta jooksul on võimalik
vaid koos riigi rahalise toega. Seega
elame ja näeme kui palju paidelased
sellest kokkuleppest kasu saavad ehk
millised rahalised toetused linnani
jõuavad.
„Panustame perearsti süsteemi
toimimisse, et vähendada EMO ja
eriarstiabi koormust.“ Lepingu kolmes punktis puudutakse perearstindust, mis loodetavasti näitab teema olulisust uue valitsuse jaoks. Paides on lähikuudel valmimas perearstikeskus kaheksale praksisele,
kuid kõik kohad pole täidetud ja see
on valdav mure ka mujal omavalitsustes. Tühjad ruumid ja osaline ehituseks saadud toetuse tagasimakse
ei ole Paide ega riigi huvi. Ootan huviga kuidas ja kui tulemuslikult panustab riik perearsti süsteemi, nii et
uus perearstikeskus teeks tervishoius oodatud hüppe.
„Viime Tallinnast igasse maakonnakeskusesse ühe riigiasutuse või riigile kuuluva ettevõtte.
Seame eesmärgiks viia nelja aastaga 1000 täiendavat töökohta Tallinnast välja.“ Jutt sellest, et Paidesse tuleb riigiasutus või ettevõtte, on nii pika habemega, et isegi
küünrapikkune laps ei võta seda
enam tõsiselt. Ent lootus sureb viimasena ja kavatsen jätkuvalt pressida ministritele peale soovi, et
mitte ainult paar töökohta, vaid

riigiasutus või –ettevõte tuuakse
Paide – nagu koalitsioonilepingus
on kirjas.
„Suurendame omavalitsuste eelarvelist iseseisvust, tõstes nende otsustusvabadust riiklike sihtotstarbeliste vahendite kasutamisel.“ Paide linna 25,3 mln suurusest eelarvest lõviosa moodustavad sihtotstarbelised toetused ehk nn sildiga
rahad. Olgu nendeks töötasud, majandamiskulud või investeeringud.
Revolutsiooni valdkondadevahelises rahastuses me ei vaja, kuid suurem otsustusvabadus finantsasjades
aitaks linnavalitsusel seada rõhuasetusi just Paide jaoks sobivalt, et arendada meie linna tugevusi.
„Suurendame investeeringutoetusi ning eluasemelaenude ja ettevõtete investeeringulaenude käendamist maapiirkondades.“ Tasuvad
töökohad on inimeste heaolu aluseks ja väikelinnades elanikkonna
vähendamise pidurdamise kuldvõtmeke. Eestis peaks julgemalt käendame läbi KredExi investeeringulaene alustavatele ettevõtetele või ettevõtetele, kes soovivad laiendada
oma tegevust. E-Piima rajatav piimatööstus ei tohi jääda Paide ainsaks suurinvesteeringuks erasektori poolt, vaid loodetavasti on see esimene linnuke.
Soomlastel on ütlus, et loe rohkem, eksid vähem. Soovitan paidelastel võimulepingut lugeda,
kus on 36 leheküljel kirjas ideed
ja tõekspidamised, millest lähtutakse. Mitmed Järva- ja Viljandimaa ringkonnast valitud rahvasaadikud on sellele lepingule ka
oma käe alla pannud, nii et küsige neilt ikka julgelt aru, kuidas
realiseerimisega lood on ning nii
saate teada, kas eksisite oma valikuga või mitte.

Dokumentide vastuvõtt 1. klassi astujatele
Tarbja Lasteaed-Kool
Alates 05.08 aadressil Kooli tee
1, Tarbja küla 72759
Tel 525 0732, margit@tarbjakool.edu.ee
Roosna-Alliku Põhikool
Alates 21.08 aadressil Kooli 1,
Roosna-Alliku alevik
Tel 389 5584, info@r-alliku.paide.ee

suringid ja laulukoorid. Aastaid on
kooli õpilased käinud õppekäikudel
KIK-i projektide toetusel. Eriliseks teeb
kooli maleõpetus, saksa keele õppimise võimalus ning uuest õppeaastast
valmiv ringikujuline maja.
Paide Hammerbecki Põhikool on
kogukonnas mainekas oma tulemuste poolest, mida tõestab asjaolu, et paljudel aastatel on olnud konkurss ka 1.
klassi. Koolis on väga hästi toimiv hariduslike erivajadustega õpilaste toetamise tugisüsteem, I-II kooliastmes
on matemaatika õpetamise raames robootika ja programmeerimise aluste
õpetamine. 1. – 3. klassi lapsed käivad
ujumas üks kord nädalas ja nendes
klassides rakendatakse numbrilise hindamise asemel kujundavat hindamist.
1. –4. klassides on õpilastel võimalus
olla pikapäevarühmas. Koolis on palju huviringe – robootika, inglise keel,
poistekoor, tütarlastekoor, spordiring,

Paide Hillar Hanssoo Põhikool
Alates 12.08 aadressil Aiavilja 3
Paide linn
Tel 522 9752, kool@paidepk.ee
Paide Hammerbecki Põhikool
Dokumentide vastuvõtt on lõppenud

kodutütred, riigikaitse, rahvatants,
ühtlasi ollakse suurima rahvakultuuri kollektiivide arvuga kool Eestis. Regulaarselt viiakse läbi keskkonnaalaseid projekte, mille raames toimuvad
igal õppeaastal kõikidele klassidele õppekäigud loodusõppekeskustesse. Samuti toimuvad pikaajaliste traditsioonidega üritused, nagu Metsajõe õppelaager, võimlemispidu, MoeP.A.R.K,
kevadpidu, veerandi viktoriin jne. Töötab kooliraadio, antakse välja koolilehte Littera. Koolil on väga head tingimused kehalise kasvatuse tundide ja
spordiringide läbiviimiseks E-Piim
Spordihallis. Huvitegevuses viiakse läbi rahvusvahelisi õpilasvahetuse projekte.
Loodame, et kõik lapsevanemad
leiavad oma jütsile tee sobivaimasse
Paide linna kooli ning lapsed endale parima kooli õppimiseks, arenemiseks ja huviringis osalemiseks.
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TEADE! Paide Linnavalitsus võttis 22. aprillil 2019 korraldusega nr
226 vastu Roosna-Alliku aleviku, Pärna 10 ja Pärna 12 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,74 ha ja see hõlmab
nimetatud kinnistuid ning Pärna tänava kinnistut ulatuses, mis on vajalik
tehnorajatiste planeerimiseks. Pärna 10 ja Pärna 12 kinnistutele planeeritakse ühepereelamud ja neid teenindavad ehitised. Kinnistutel olev sidekaabel
tõstetakse ümber Pärna tn 14 ja Aiamaa park kinnistutele. Veevarustus lahendatakse Pärna tn 12 kinnistule rajatava puurkaevu baasil, reovesi juhitakse Pärna tänava kanalisatsioonitrassi. Pärna tänava ääres olev nuluhekk suures osas säilitatakse. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuga ning kooskõlastamise etapis antud kooskõlastuste ja arvamustega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu 3), Roosna-Alliku teeninduskeskuses (Pargi 10) ja Paide linna kodulehel 15.-29. maini 2019. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Roosna-Alliku teeninduskeskuses 6. juunil kell 16.30. Kui detailplaneeringu kohta ei esitata avaliku
väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi, avalikku arutelu ei korraldata.

EHE ruum
toob Keskväljakule
uue linnamööbli
Paide EHE ruumi, mis esimesed
kaks aastat toimus linnaruumi eksperimendi vormis, eesmärk on luua
kogukondlik kohtumispaik ja elavdada linnasüdant, et Keskväljakul
oleks mitmekülgne tegevuskoht erinevatele huvigruppidele. Tänavused
märksõnad on uus ja vastupidav
mööbel, uued lahendused ja põnev
kultuuriprogramm.
Uue mööbli toodame esmakordselt tugevast ja kvaliteetsest puidust
ning jätame euroalustega eksperimenteerimise minevikku. Selle
muudatuse tõttu oleme juba alustanud uue mööbli tootmisega, et see
juuni lõpuks valmis saada. Puidust
mööbel on vastupidavam, mugavam
ning kindlasti pinnuvabam. Enamus ehituseks vaja minev puit tuleb
meie healt toetajalt AS-ilt Natural
Koerust. Tiim, kes ettevalmistuse,
ehituse ja kogu haldamisega tegeleb,
on suurelt jaolt sama, kes algusest

peale eksperimendiga tegelenud on.
Oleme ise arenenud, kogunud uusi
mõtteid ning võtnud kuulda ka linnakodanikke, et tänavu meie ühine
ruum oleks veelgi parem ja mugavam. Lisaks õdusatele istumisaladele ei puudu tänavu linnaväljakult ka
sportimisvõimalused – saab mängida korv-, võrk- ja sulgpalli, petanki
ja lauatennist. Muudatusena ei tule
tänavu keskväljakule suurt liivaväljakut. Liiklusskeem jääb samaks eelmise aastaga.

Aga kõiki üllatusi me kohe välja
ei räägi! Nii et jälgige infot linna kodulehelt, Facebookist ning peagi avalikustame ka kultuuriprogrammi!
EHE ruum 2019 Paide Keskväljakul 9. juunist 21. augustini. Paide
Muusika- ja Teatrimaja ootab ettepanekuid ruumiprogrammi sisu loomiseks aadressil kersti.viilup@pamt.
ee või telefonile 555 92094.
Kaspar Tammist
Projektijuht

Paide Linnavalitsus algatas 29. aprillil korraldusega nr 236 Raudtee tn 5 ja
Ruubassaare tee 3 kinnistute detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Planeeringuala suurus on ca 2,7 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ruumiline terviklahendus Ruubassaare tee 3 ja Raudtee
tn 5 kinnistutele biomassil töötava aurukatla (sisendvõimsus 27,5 MW ja soojuslik väljundvõimsus 22 MW) hoone, katelt teenindava korstna ja muud katlamaja teenindavate ehitiste (hakkepuiduhoidla, kütuse laoplats) ehitamiseks.
Alal paiknevad kaks õlimahutit, õlimajandusega seotud taristu ja rajatised ning
alal paiknev angaar likvideeritakse. KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu
põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline alusplaan M1:500. Planeeringu koostamisel tuleb välja selgitada, kas planeeringuala jääb planeeritud ohtliku ettevõtte (piimatööstus) ohualasse ning koostada mürauuring kus käsitleda kõikidest võimalikest müraallikatest (veokid,
katlamaja tootmistegevus, tehnoseadmed) tulenevat müra päevasel ja õhtusel ajal ning hinnata müra levikut lähedusse jäävatele elamualadele.
Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on Enefit Green AS.
Detailplaneeringu algatajaks, kehtestajaks ja koostamise korraldajaks on
Paide Linnavalitsus (Pärnu 3, 72711 Paide linn, e-post paide@paide.ee),
koostaja valitakse hankemenetluse käigus.
Detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses
(Pärnu tn 3) linnavalitsuse tööajal ning paide.ee.

Lastelaagrisse veel paar kohta!

Paide linnavalitsus ootab kõiki 7-14aastaseid lapsi osalema suvisesse
laste- ja noortelaagrisse Remniku õppe- ja puhkekeskusesse Peipsi järve põhjakaldal! Paide linna laste jaoks on broneeritud laagrivahetus
16.07-22.07.2019.
* Soodustuusiku hind lapse kohta: 126 eurot (sisaldab transporti)
* Toitlustus: 4x päevas
* Majutus: rühmatubades
Laagris on tagatud meditsiiniline- ja psühholoogiline tugiteenus. Rühmajuhtide meeskond on läbinud ettevalmistuse. Broneerimiseks
roneerimiseks võta
ühendust linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialisti Annika Nõulikuga
annika.noulik@paide.ee, tel 555 94030.
Registreerimine kestab kuni kohtade täitumiseni!

Paide Linnavalitsus kuulutab
välja avaliku konkursi

ROOSNA-ALLIKU LASTEAED HELLIK
DIREKTORI ametikoha täitmiseks
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Euroopa Parlamendi valimine 26. mail 2019
LINN SÜDAMES

Järvamaa
Järvamaal on 10. aprilli seisuga 24 137 hääleõiguslikku valijat.
Järvamaa valimisjaoskonnad:

Järva vald
7 jaoskonda

Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja
juhtida lasteaia tegevust koostöös koolipidaja, hoolekogu ja kogukonnaga.
Direktori töökohustuste hulka kuulub ka osalise tööajaga õpetajatöö rümas.
Nõuded kandideerijale:
• kõrgharidus;
• pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
• teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest;
• eelarve koostamise oskus;
• algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-,
esinemis- ja koostööoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus,
pingetaluvus;
• eesti keel kõrgtasemel;
• kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.

•

•

Pakume:
võimalust korraldada õppekasvatustööd toredas väikeses lasteaias;
• võimalust osaleda tööalastel täiendkoolitustel.
Töökoha asukoht: Roosna-Alliku alevik
Tööle asumine alates 26. augustist 2019.

Ametikohale kandideerijal esitada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning
kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „Lasteaed“ palume saata
hiljemalt 12. juuniks 2019. a e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee.
Lisainfo: Paide Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu, tel 529 6515
või Roosna-Alliku Lasteaed Hellik direktor Anne Alberg tel 389 5380.

Paide linn
4 jaoskonda
Türi vald
5 jaoskonda

Pea meeles!
1. Üle-Eesti on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut.
3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis
16.–19. mai

20.–22. mai

eelhääletamine
maakonnakeskustes

eelhääletamine
kõigis jaoskondades

16.
MAI

17

18

19.

20.

MAI

MAI

22.

21

MAI

26. mai
valimispäev

23

24

25

26.
MAI

16.–22. mai elektrooniline hääletamine

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d’Hondti meetodil.
Erakonnale arvutatakse
võrdlusarvud (erakonna
häälte arv/1, erakonna
häälte arv/2 jne).

Lisainfo:

Võrreldakse
erakondade ja
üksikkandidaatide
võrdlusarve.

Seitse mandaati
saavad erakonnad või
üksikkandidaadid, kellel on
suuremad võrdlusarvud.

Erakonnasiseselt
saavad mandaadi
enim hääli kogunud
kandidaadid.

www.valimised.ee • valimised.rahvastikuregister.ee
https://www.seekordlahenvalima.eu/ • http://www.europarl.europa.eu/estonia

Paide Linnaleht
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KULTUURISÜNDMUSED
21. mai Eesti Punase Risti 100. aastapäeva tähistamine Paide Muusika- ja Teatrimaja parklas.
Samal ajal on avatud ka Paide Muusika- ja Teatrimajas näitus “Eesti Punane Rist 100”
24. mai kell 19 videoesitluskontsert Leho Rubis
(bambusflööt) ja Kaido Kirikmäe (live-elektroonika).
Külalisesinejad!
01.06 perepäev “LAPS VAJAB PEREKONDA”
Pannkoogid ja hernesupp, batuudid, seiklusrada,
näomaalingud, kontsert, raamatuala, politsei ja
päästeameti tegevused, infotelk lastevanematele,
zorb-pallid ja mängud! Lembitu pargis, Paide linnas!
Päev on kõigile tasuta!
Eelinfo! SUVISED SÜNDMUSED!
Paide keskväljaku ruumieksperimendist on saanud
armastatud kohtumispaik,mis kolmandal aastal ei
tegutse enam katsetusena, vaid regulaarse
sündmusena. Koos korraldame kinoõhtuid,
kontserte, tegevusi lastele, liigume, mängime ja
spordime. Tutvu esialgse kavaga: www.pamt.ee
UUDIS! Müügile on saabunud AASTALÕPUPEO piletid
mis toimub 21. detsembril kell 19 Paide Muusika- ja
Teatrimajas. Suurel laval Teele Viira ja Utopia,
Entertainmenti tantsulavastus, tantsubänd
“Ska Faktor”, mustkunstnik, fotonurk ja palju üllatusi!
PILETID EELMÜÜGIS SOODSAMALT: www.pamt.ee

20.05 kell 18 seiklusfilm POKÉMON: detektiiv Pikachu
ja kell 20 märulifilm JOHN WICK 3: parabellum
22.05 kell 18 seiklusfilm POKÉMON: detektiiv Pikachu
ja kell 20 märulifilm HELLBOY
23.05 kell 18 seiklusfilm POKÉMON: detektiiv Pikachu
ja kell 20 märulifilm HELLBOY
25.05 kell 16 märulifilm HELLBOY
ja kell 18 seiklusfilm TASUJAD: Lõppmäng
26.05 kell 16 märulifilm HELLBOY
ja kell 18 seiklusfilm TASUJAD: Lõppmäng
27.05 kell 19 seiklusfilm TASUJAD: Lõppmäng
Kinosõpru hoiame kursis Paide kino Facebooki lehel
ja kodulehel www.pamt.ee.

PAIDE TEATER SUUR SUVELAVASTUS
PAIDE TEATER toob
Vargamäel publiku ette
mastaapse suvelavastuse
„EESTI JUMALAD“. Paide
Teatri noored mehed,
näitlejannad Maarja Mitt ja
Ilo-Ann Saarepera (Ugala)
ning Eesti teatri ainus
tõeline vürst Peeter
Volkonski küsivad
kaheteistkümnel juuli- ja
augustikuu õhtul, mis maa
see on, kus me elame?
„EESTI JUMALAD“ on Paide Teatri aplaus 101aastasele
Eestile ja eestlasele, kes siin juba tuhandeid aastaid
kive ja kartuleid on korjanud. „EESTI JUMALAD“ on
vaatemänguline pilguheit peeglisse, kust vaatab vastu
eestlane ühes oma jumalatega. Vargamäe veerel
küsime just niisamuti nagu Põrgupõhja Jürka – kas ja
kuidas võib eestlane õndsaks saada? Lavastus
etendub Vargamäel 12 suveõhtul – säragu
päike või sadagu pussnuge. Sooduspiletid eelmüügist
16 € (tavapilet 18 – 20 €).
KASSA tel 38 49137 / kassa@pamt.ee.
E-R kell 11-19
L-P tund enne tasulist üritust
Rohkem infot ürituste kohta: www.pamt.ee

Foto: Katrin Merisalu

Südamelaul 2019
28. aprillil toimus Paide Muusikaja Teatrimajas 17. omaloomigukonkurss “Südamelaul”. Kokku oli 15 etteastet. Žüriisse kuulusid Anete Sammler, Kauro Tafitšuk, Madis Aesma ja
Vaiko Eplik.
Südamest südamesse kategooria võitis Elis-Erika Maasi lauluga "Just in Case". Muusik Vaiko Eplik üllatus, et nii
noorelt on võimalik nii häid laule kirjutada ja ta tõdes, et nii mitmeski osalejast
võivad väga tugevad lauljad saada.
Isamaa südames kategooria võidu
sai Johanna Kristina Artjušin lauluga
"Kaugel maal".

Žüriid üllatas kõige enam kategooria Südamerütmihäire, mille kohta ütles Madis Aesma, et just seda kategooriat ootas žürii pikisilmi. Kategooria
võitis Helena Mägi lauluga "Tunne".
Ürituse grand prix` pälvis Sandra
Vesseluha (17) Viljandi gümnaasiumist oma lauluga "Koos või üksinda".
Noor laulja rääkis, et tegu on armuvalust ajendatult kirjutatud lauluga. "Eks
kõik on armuvalu kogenud ja nii juhtus ka minuga. Ühel õhtul ma mõtlesin, et kirjutaks enda tunnetest," ütles
Vesseluha. Võitjal on võimalus esine-

projektijuht

Sündmused Ajakeskuses
Wittenstein ja Järvamaa
muuseumis
Muuseum
Avatud E – R kell 8.00 – 17.00 ja L
11.00 – 17.00
Uus näitus „Tähelepanu politsei!“.
Näha saab Paide politseijaoskonnast pärit põnevaid esemeid, mis annavad värvika pildi korrakaitsjate argipäevast viimase saja aasta jooksul. Huvitav väljapanek jääb avatuks 18. septembrini.

Vallitorn
Avatud E - 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“

Sündmused
25.05 kell 15.00 Curly Stringsi kontsert Paide vallimäel. Pilet 10€ (müügil
Ajakeskuse kassas ja Piletilevis). "Jüriöö Märgutuled 2019" tulekandjad flaieri ettenäitamisel tasuta. MTÜ Järvamaa
Muuseumi Sõprade seltsi liikmetele
liikmepileti ettenäitamisel tasuta.

Uued trükised
Järvamaa muuseumist ja Ajakeskusest on võimalik soetada 2019. a ilmunud Järvamaa temaatilisi trükiseid:
„Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas“, autor Henn Sokk
„Ära. 34 Järvamaa pere Siberi – tee“,
koostaja Kaarel Aluoja
„Geomeetria kaudu harmooniale“ –
Paide päritoluga kunstniku Eva Jänese
loomingut tutvustav ülevaateteos.
Koostajad Mai Leevi ja Eva Jänes.

da 14. juunil Altjas toimuval rändaval
kultuurifestivalil Võnge.
Publiku lemmik: Anette Nurja
"Unistuste saar"
Südamesahvri eripreemia: Karl
Tipp "Arm astus"
Konkurssi korraldasid Järvamaa
Noortekogu koostöös Paide Muusika- ja Teatrimaja ning Paide linnaga. Toetas Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp. Igaühel meist
on oma südamelaul, kohtumiseni
järgmisel aastal!
Marita Kutsar

Lisainfo:
Ründo Mülts
SA Ajakeskus Wittenstein/
Järvamaa muuseum
56682165
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Kuidas me
seda teeme?
Vabatahtlik töö on ühiskonnas üha
populaarsemaks muutunud – inimesed soovivad lisaks igapäevatööle teha midagi väärtust loovat ka ühiskonna jaoks. Arvamusfestivalil lööb igal
aastal kaasa kümneid ja kümneid vabatahtlikke. Õigupoolest 99% korraldustiimist ongi just nende õlul.
“Arvamusfestivali juurde jõudsin
õe kaudu. Esimesel aastal olin vabatahtlik TERE-tiimis, kuid aitasin palju õde ka festivali staabis, mille eest
ta ise vastutas. Sealt sain pisiku külge ning seetõttu olen viimased kolm
aastat olnud festivali ajal vabatahtlikuna staabis ehk festivali südames,”
jagab oma lugu Paide Gümnaasiumi
õpilane Kaarel Vene.

Kes on Arvamusfestivali vabatahtlik?
Meie seltskond on kirju – kooliõpilased, personalijuhid, kodanikuaktivistid, linnaametnikud, loomeinimesed, ehitajad, õpetajad ja paljude teistegi erialade esindajad. Festivalini
jõutakse enamasti oma sõprade, tut-

tavate, õppejõudude või töökaaslaste
kaudu.
Kolmandat aastat festivali ala TERE-tiimi vabatahtlik Piret Ranne:
“Mina pean vabatahtliku töö tegemist
oluliseks, et arendada oma silmaringi ning saada erinevaid kogemusi ja
julgust. Seepärast meeldib mulle olla
Arvamusfestivali vabatahtlik.”
Suur osa meeskonnaliikmeid teeb
vabatahtlikku tööd just põhimõtte
pärast – nad tahavad panustada just
sellesse ettevõtmisse. “Arvamusfestivalil vabatahtlikuks olemine pole tavaline rutiinne töö. Saad näha väga
paljude erinevate valdkondade telgitagustesse ning ka ise neis kaasa lüüa.
Just see tõmbabki mind Arvamusfestivalile kaasa aitama juba mitmendat
aastat,” ütleb Kaarel.
Hammerbecki põhikooli 9. klassi
õpilane Kenzo Brauer oli mullu esimest korda tiimijuht. Ta alustas vabatahtlikuna juba teisel aastal, kui oli
ise alles 11aastane. “Olin siis kõige
noorem ja nii väike, et mõni inimene
tahtis must üle astuda. Vaatasid, mis
see poiss siin parklas ikka teeb,” mee-

nutas ta. Nüüd oli mitmeaastase festivalikogemusega Kenzo töö teisi juhendada, koostada töögraafikuid ja
selgitada, kus miski asub. Arvamusfestival on aktiivsete noorte kasvulava. Seda kinnitab ka Kenzo lugu.
“Festivali mõjul on minust saanud
aktiivne õpilane. See andis tõuke korraldada ka koolis üritusi ja osaleda
noortevolikogu töös. See on mu elu
muutnud,” ütles ta.

Kuidas tulla
Arvamusfestivali
vabatahtlikuks?
Meie juurde jõuavad vabatahtlikud
läbi erinevate kanalite, näiteks personaalse kutse või Facebooki meeskonnagrupi üleskutse kaudu. Suureks abiks
on ka Vabatahtlike Värav, CV Online,
ülikoolide karjäärilistid ning mõistagi
Arvamusfestivali enda kanalid.
Alati on võimalus kirjutada ka otse e-aadressile inimesed@arvamusfestival.ee. Kui mõni sõber või tuttav
on varem festivali tegemisel kaasa löönud, küsi lisainfot ka temalt!
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Eesti keele koolitus soodusmüük telefonidele või
telefonide soodusmüük?
2019. aasta on kuulutatud eesti
keele aastaks, et väärtustada eesti
keelt ning tähistada saja aasta möödumisest eesti keele saamisest riigikeeleks.
Järvamaa Kutsehariduskeskuse
koolitusel tuletasid õppijad meelde igapäevaseid pisikeeleasju: üldine õigekiri, numbrite ja lühendite
õigekiri ja käänamine, tsitaatsõnad
ja laensõnad, tühikud ja ikka need
komad. Koos vaadati üle uuendused keelekorralduses ja e-kirjaga
seotud teemad. Palju põnevust tekitas kantseliit ja selle vältimine
(soodusmüük telefonidele või telefonide soodusmüük).

Eelkõige oli õppijate huvi teada
saada keele uuendustest: kokku-lahku kirjutamine; suur ja väike algustäht jne. „Uuendused keeles on paratamatud, sest kõik meie ümber on
muutumises. Ametlikus tekstis
peab mõte olema üheselt mõistetav,
ilukirjanduses võib aga mängida
tõlgendusega. Kindel on see, et keelereeglid vahetuvad koos põlvkonnaga ja aastaid tagasi õpitu ei ole vale, vaid praegu on teised reeglid,“
kinnitas koolitaja Eve Rõuk.
Igal eestlasel on tööd teha ilusa
eesti keele arengul. Sügisel saad ka
sina tulla õppima igapäevaseid pisikeeleasju. Elagu ilus eesti keel!
Foto: Heleri
Vallimägi

Tutvu Järvamaa Kutsehariduskeskuse
täienduskoolituste kavaga kl 12!

Sookure Lasteaia lapsed
avastavad metsa
Sookure lasteaed on alates 2008.
aastast teinud koostööd KIK-iga,
et õpetada lastele loodust hoidma.
Praktilised tegevused ja väljasõidud on avardanud laste silmaringi ja positiivne tagasiside lapsevanematelt on andnud inspiratsiooni uue teema käsitlemiseks. Uue
projektiga „Paide Sookure Lasteaia lapsed avastavad, kes elab metsa sees?„ tahame pakkuda lastele
uusi teadmisi Eestis elavatest metsloomadest ja nende elupaikadest.
Läbi iganädalaste loodustegevuste, õppekäikude suurendame laste
loodusteadlikust ning aitame mõista keskkonnasõbraliku käitumise
vajalikkust. Toimuvad õppekäigud
Tartu Loodusmajja, Pernova Hariduskeskusesse ja Mukri rabasse.

Erakogu

Õpirändajad
Hanssoo koolist
jagavad kogemusi
Meie, Kätlin Merisalu, Ellen Rosimannus, Ingrit Talvist, Helena
Saar, Terje Peets ja Liina Lehis oleme õpirändajad (pildil). Erasmus+
programmi projekt "Kaasav kool"
lennutas meid üle Euroopa, saamaks
parimaid kogemusi oma kolleegidelt
Šotimaalt, Saksamaalt ja Ühendkuningriikidest, kus on parimad kogemused, kuidas kaasata hariduslike
erivajadustega õppijaid hariduslikult, emotsionaalselt ja sotsiaalselt
kooliperre, säilitades jõukohase õp-

pe, võimaldades osaleda koolipere
tegevustes ja tunnetades end väärtuslikke ja kogukonda kuuluvana.
Eesmärgiks seadsime koguda erinevaid meetodeid, mida klassiruumis
kasutada ning ideid kogukonna kaasamiseks õpetamis- ja huvitegevusse. Lähtusime küsimusest, mida
oleks võimalik rakendada meie kodulinnas ning miks mitte haridussüsteemis laiemalt?
Kogusime palju võtteid ja mõtteid tuge vajavate õppijate kaasami-

seks, saime juurde julgust suhelda
ja lõime uusi kontakte. 22.04 toimus
Kaasava hariduse konverents, kus
jagasime kogemusi ettekannetes ja
töötubades. Kokkuvõttes võib öelda, et oleme saanud erakordselt innustava ja erilise õppimiskogemuse. Kellel tekkis rohkem huvi ja soovib pikemalt lugeda, siis õpirändajad jagavad õpitut ja saadud kogemusi blogis https://randajaopi.
blogspot.com
Tulge lahkesti uudistama ja lugema!

Kärt Kirsimägi - vabariikliku olümpiaadi kolmas
Aprillis toimus Tallinna Ülikoolis vabariiklik käsitöö ja kodunduse olümpiaad, kus osalesid igast maakonnast pa-

rimad ainetundjad. Läbivaks teemaks
oli „Bakterid ja seened köögis”. Tuli vastata teooriaküsimustele ja valmistada

toiduretsepti tutvustamiseks reklaamposter. 16-ne osaleja seast saavutas Kärt
Kirsimägi kodunduses III koha.

„Vaba lava 2019“ küttis kirgi
Fotol Sookure Lasteaia Naerupallide
rühm Tartu Loodusmajas.

Sihtasutuse Eesti Lastefond poolt on ellu kutsutud ja vabatahtlike
eestvedamisel loodud ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) tugirühmad 17-s erinevas paigas üle Eesti. Paides on tugirühm toiminud juba mitmed aastad. Alates 2017. aastast juhib tugirühma Paide Hammerbecki põhikooli eripedagoog Barbi Valdmann ning alates 2018.
aasta sügisest on ka tugirühma kohtumispaik Hammerbecki kool.
Kuigi tugirühm toimetab koolimaja ruumides, on see siiski mõeldud
kõikidele Järvamaa inimestele, kellel on kodus, koolis või lasteaias
ATH laps või ATH tunnustega laps. Tugirühm toimib kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse rõõme ja muresid ning toetatakse
üksteist. Tuge pakutakse eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. Tugigrupp on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua, kui selleks on vajadus. See on koht, kus saab üksteisele
nõu anda, aga ka võimalus saada tugigrupi läbiviijalt lisateadmisi ATH
lapse ja tema abistamisega seonduva kohta. ATH tugigrupi märksõnad on usaldus, sallivus, sõbralikkus, avatus, positiivsus.
Tugirühm käib koos perioodil septembrist maini. Uus hooaeg algab
taas sügisel, täpsem info ilmub linnalehes augustis. Julgustame kõiki,
keda teema puudutab (ka siiras huvi teema vastu), tugirühma kohtumistele tulema - osaleda võib ka üksikutel kohtumistel, ei eeldata regulaarset kohalkäimist.
FB grupp: Paide ATH tugigrupp ja
email: paideathtugigrupp@gmail.com

18. aprillil toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas esmakordselt "Vaba lava 2019", mis andis kõigile Paide linna noortele võimaluse tutvustada oma hobi või talenti. Kokku oli
12 etteastet, mida hindas 3-liikmeline kollektiiv koosseisus: Carolyn
Mets, Dmitri Kotjuh ja Anne Rik-

berg. Tantsiti, lauldi, esitati omaloomingut nii muusika kui luuletuse
näol, lisaks pandi aja peale kokku
ruubiku kuubikut. Esindatud olid ka
lapsevanemad. Publiku lemmiku
tiitli võitis kooslus Just for Fun tantsuga “Bailar”.
Külas käis Vello Vaher, kes näitas

erinevaid trikke ja pani nii noored,
õpetajad kui ka lapsevanemad trikitama. Sündmust toetas Haridus- ja
Teadusministeerium ning Järvamaa
Omavalitsuste Liit.
Tekstid koostasid õpetajad Kristi Teder, Ingrid Talvist ja Ellen
Rosimannus ning õpilasesindus.

Märka tublisid õppureid ja õpitegusid!
Kutsume üles märkama ja tunnustama tublisid täiskasvanud õppijaid
sinu perekonnas, sõprade ringis, õppeasutuses, kogukonnas, töökohal ja
mujal, et jagada nende positiivseid lugusid ning innustada täiskasvanuid
osalema elukestvas õppes!
Aasta õppija on täiskasvanud inimene
• kelle elus on õppimine kaasa
toonud positiivse muutuse
töö- ja perekonnaelus ning
ühiskondlikus tegevuses;
• kes on vähemalt kahe eelneva
aasta jooksul õppimisega seotud olnud (õpib täiskasvanute gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, avatud ülikoolis, ülikoolis, vabahariduslikus koolituskeskuses, kursustel jm);

•

kes on leidnud tänu õpingutele uue väljakutse teisel tegevusalal;
• kes on suutnud õppima kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt ja osaleb kogukonna/organisatsiooni õpikeskkonna arendamises;
• kes on julgenud ja tahtnud
täiskasvanuna oma elus teha
muutusi ja ellu viia oma unistusi;
• kes on eakana säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm.
Õpitegu on hea võimalus kohalikel omavalitsustel märgata ning tunnustada aktiivseid kogukonna liikmeid, kelle ühistegevuse kaudu saa-

vad täiskasvanud uusi oskusi, teadmisi ja õpikogemusi.
Meie linna õpitegu on täiskasvanute õppimist edendav tegu:
mille käigus on täiskasvanud kohalikes omavalitsustes toimunud ettevõtmiste/sündmuste kaudu saanud
julgust osalemiseks elukestvas õppes;
mille käigus on täiskasvanud saanud uusi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil edukamalt toime tulla;
mis koostöös partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele
õppimisvõimalustest täiskasvanuna.
Esitamise tähtaeg 10. juuni. Vaata
lisaks: andras.ee/et/tunnustamine
Lisainfo: suitsanneli@gmail.
com või 534 94224

Paide Linnaleht

MAI 2019

7

Õpilased olid edukad
aineolümpiaadidel
Sel õppeaastal võttis viieteistkümnest aineolümpiaadist osa 66 õpilast,
kellest 11 saavutasid I koha, 13 II ja
10 III koha. Neid juhendasid kakskümmend üks õpetajat.
Parimatest parim oli Maivo Sirelbu, kes võitis maakondliku bioloogia-, matemaatika- ja loodusteaduste olümpiaadi. Ka teine koht kolmes
aines kuulus talle. Maivo väitis, et edu
saavutamiseks olümpiaadil on vaja
kasutada loogikat, tuupimisega ei saavuta suurt midagi. Noormees õpib
koolis viitele, lisaks jõuab ka muusikakoolis kitarri õppida.
Enam kui kolmel aineolümpiaadil
esindasid edukalt kooli: Rainer Ai-

nomäe, Aleks Lember, Aleksander
Koppel, Raul Ruugla, Aiki Suits, Lisette Haug, Eliise Peržinski, Steven
Isak Tambla, Maarja Liis Rüütel ja
Laura-Lisanna Nurmsalu.
Vabariiklikel olümpiaadidel esindasid maakonda Rainer Ainomäe,
Markus Salum, Maivo Sirelbu, Maarja Liis Rüütel, Laura-Lisanna Nurmsalu, Steven Isak Tambla ja Erjo Meitus.
Tänan kõiki õpilasi ja nende õpetajaid, kes tegid suure töö edu saavutamiseks!
Kersti Kertsmik
Õppejuht

Kogume vanapaberit

Õpilased Ameerikas
Aprillis viibisid meie kooli rahvatantsijad Laura Pilv, Kenzo Brauer,
Ade-Briana Nurk, Timo Źmud, Teele Lotte Trug, Robin Lakiza, Elsa Punapart ja Karl Keio Aare koos juhendajate Helen Trugi ja Kerli Sirilaga
Ameerika Ühendriikides Marylandis Paide sõpruslinnas Westminsteris. Tantsijad olid kutsutud esinema
Maryland National Guardi “Unity
Day’le”, kus tutvustati erinevate riikide kultuure. Samuti keerutasime
jalga ka Springtale Preparatoy
School’is, esinesime ka kohalikus
poiste ja tüdrukute klubis, mida võib
võrrelda meie noortekeskusega, ning
Carroll County lastekooride kontserdil. Terve reisi vältel olid meile
suureks abiks Rahvuskaardi ülemveebel Thomas Beyard ja Mari Taalmann. Meile anti võimalus osaleda

ka rahvusvahelisel häkkimisvõistlusel, kus meie kaks võistkonda saavutasid auväärsed 15. ja 17. kohad.
Külastasime ka sõjaväeosa, kus arutasime motivatsiooni ja koostöö võimaluste üle. Towsoni Ülikoolis käies
tutvusime mitmete erinevate spordialadega: ristvõimlemine, korvpall,
jalgpall jne. Koolis, kus toimus meie
esimene esinemine, õpiti ka eesti
keelt. Õpetasime kohalikele meie
kõige tähtsamat tantsu “Oige ja vasemba”. Vastutasuks saime selgeks
moonwalki. Andsime intervjuud ka
kohalikus raadios, kus laulsime
Ameerika rahvaviisi “Kaugel kaugel, kus on minu kodu…” nii eesti
kui ka inglise keeles. Saime kõik sellel reisil suurepärase võimaluse arendada nii iseennast ja kindlasti oma
keeleoskust. Reisi jooksul pidime

oma mugavustsoonist välja tulema
ja see kõik on andnud meile tulevaseks eluks palju tarkust.
Oma suurepärase reisi eest täname maailma kõige sõbralikumat inimest Thomas Beyardi, kes meile selle reisi võimaldas. Veel täname supertoredat Mari Taalmanni, kes
meiega Eesti poolt suhtles ja meie
muresid vahendas. Meie võõrustamise ja finantseerimise eest suur tänu Maryland Community Foundationile ja Maryland National Guardile. Tuhat tänu Hammerbecki Põhikoolile ja direktor Vello Talvistele, meie perekondadele, kes samuti
selle reisi võimalikuks tegid! Aitäh
Paide linnavalitsusele ja Järvamaa
Turismiinfokeskusele.
Ade-Briana Nurk
Rahvatantsija ja 7. B klassi õpilane

Piirkondlik Vigurivänt 2019 võit Hammerbeckile!
Mais toimus koolis piirkondlik liiklusvõistlus Vigurivänt 2019 võistlus,
mida veab Maanteeamet. Osalesid
Hammerbecki, Vodja kool, Hagudi,
Väätsa, Retla-Kabala ja Roosna-Alliku koolid. Võistlus koosnes teooriast
ja praktilisest sõidust, milles oli nii vigurraja elemente kui ka linnaliikluses

vajalikke teadmisi ja oskusi. Meie kooli võistkond koosseisus Kaspar Nurmsalu, Elis Pärn, Marii Pajula (3. A) ja
Oskar Lill (3. B) tuli esikohale. Kool
sai auhinnaks jalgratta. Suur kiitus ja
tänu meie tublidele õpilastele! Nüüd
on meil koolis kaks ratast, mida saab
liiklusõpetuse tundides kasutada.

Iga laps sai oma rattasõiduoskuse proovile panna aeglussõidus. Tüdrukute arvestuses suutis sõita kõige
aeglasemalt meie kooli õpilane Elis
Pärn. Palju õnne!
Õpilasi juhendasid ja valmistasid
võistlusteks ette liiklusõpetajad Tiia
Sagar ja Kairit Wirth.

Hammerbecki kool kogub igal kevadel vanapaberit. 8. mai seisuga oleme seda kogunud veidi üle kuue tonni. Täname abivalmis prügiautojuhti, kes raskemate asjade tõstmisel
abiks oli.
Kooli sisehoovi on võimalik paberit tuua veel ka 20. mail kell 12.00-

14.00. Kuni 22. maini võib suuremad
kogused viia otse Väätsa prügilasse.
Vanapaberit tooma on oodatud ka
kõik linnakodanikud! Hoolime loodusest!
Kairit Wirth
Peakorraldaja

Hea Eesti inimene!
Kas oled mõelnud, kuidas saad
hakkama, kui Eestit tabab ootamatu
õnnetus või looduskatastroof? On sul
koju varutud piisavalt toitu, tikke, patareisid, ravimeid ja muud esmavajalikku, et üle elada nädalane kriis?
Eesti on turvaline koht, kus elada.
Paraku juhtub ka kõige turvalisemates
kohtades vahel ootamatuid kriise, mis
võivad kesta tunde, päevi või isegi nädalaid. Hädaolukorras vajavad väga
paljud inimesed abi kiiresti ja samal
ajal. Sellises olukorras võib abi sinuni
jõuda palju aeglasemalt kui tavaliselt.
Igaüks meist saab teha ettevalmistusi,
et abi oodates mitte hätta jääda.
Eesti inimestel on kõige suurem tõenäosus leida end kriisist, mille on põhjustanud erakordselt halb ilm. Nii juhtus 2005. aastal, kui Pärnut tabas ulatuslik üleujutus või kui Padaorus jäid
2010. aastal sajad inimesed mitmeks

päevaks autodesse lumevangi. Kriisiolukorra
võib tekitada ka ulatuslik
tehniline rike. Näiteks, tänavu jaanuaris jäi kogu Saaremaa tundideks elektrita – katkes telefoniside ja internet,
pangaautomaadid ei töötanud, poes ei
saanud kaardiga maksta ning paljud
inimesed jäid kütte ja veeta.
Valminud on käsiraamat „Käitumisjuhised kriisiolukordadeks“, kus
leiad lihtsad juhised, kuidas end ja
oma peret ette valmistada vähemalt
ühe nädala kestvaks kriisiolukorraks.
Info on eesti, vene ja inglise keeles. Paberil käsiraamat on olemas raamatukogudes.
Internetist leiad juhised aadressil
www.kriis.ee ja kasulikke näpunäiteid saad ka Naiskodukaitse tasuta
mobiiliäpist „Ole valmis!“.
Siseministeerium

Tee esimesed sammud
hobist äri kujundamiseks!
Kutsume koolitusele kõiki, kellel
on mingi südamelähedane hobi! Ei
ole vahet, kas tegeled laulmise, tantsimise, kokkamise või käsitööga. Oodatud on kõik, kes millegagi hobi korras tegelevad ning tahavad ennast
arendada ning õppida uusi oskusi.
Saame kokku mõnusas väikses
grupis (umbes 6 osalejat), kus arutleme teineteise hobide üle. Mõtleme,
kuidas saaks ennast ja hobi arendada ning miks mitte kasvatada sellest
välja lausa oma äri?
Maikuus tuleb Paides kaks erinevat koolitust:
1. Ideemäng 23. mail
Räägime, millised on erinevad võimalused hobist äri kasvatamiseks. Teeme grupitöid, mille käigus saad rohkem teada teiste hobidest ja sellest, kuidas nemad oma hobini jõudsid.
Mängime ideemängu, mis aitab sul
oma hobile läheneda täiesti uue nurga alt.
Kuulame ühe ettevõtja inspireerivat lugu.
2. Kuidas mõjuvalt esineda? 30. mail
Õpime tutvustama oma hobi, kuidas mõjuvalt esineda ja kuulajas tähelepanu äratada.

Räägime, missugustes olukordades ja kellele peaks oma hobi tutvustama, et sellest äri teha.
Kuulame ühe ettevõtja inspireerivat lugu.
Sihtgrupp:
Noored täiskasvanud (kuni 29aastased, kellel on lõpetamata põhi-,
kesk- või kutsekool)
Lastega kodus olevad emad
Vanemaealised (55+) töötud
Koolitusel osalemine on tasuta.
Kõik koolitused toimuvad Järvamaa
Arenduskeskuse seminariruumis Paides kell 10-16. Registreerumine jarva.kovtp.ee/uldinfo
Koolitust korraldab Järvamaa
Arenduskeskus, koordineerib Marketingi Instituut, koolitust rahastavad INNOVE ja Euroopa Sotsiaalfond.
Lisainfo:
Saima Piisner saima@jarva.ee
Taive Saar taive@jarva.ee
Lea Korem (projekti koordinaator
Marketingi Instituudist) lea.korem@
mi.ee
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Foto: Merli Kaas

Purdi Külaseltsi
toimekas kevad
Purdi Külaseltsil on olnud toimekas kevad. 30. aprillil olid Purti oodatud kõige ägedamad nõiad. Väiksematele nõidadele toimusid võistlused ja murumängud, suurematele oli
loodud grillimisvõimalus. Palju elevust tekitasid naaberkülast saabunud
nõiad, kellega koos rahvamajas ka üks
korralik “Nõiaelu” tants maha peeti.
Volbrilõke jäi seekord küll tuleohutust silmas pidades vana veski juures
süütamata.
4.mail toimus talgupäev “Teeme
ära”. Külaselts on võtnud oma sü-

dameasjaks vana mõisa-allee korrastamise. Kui möödunud aastate
talgupäevadel oleme suure osa alleest võsast ning rämpsust nii puhtaks saanud, et seda on võimalik niidukiga hooldada, siis üks osa oli
veel tegemata. Niisiis seekord võtsimegi veel tegemata osa käsile ning
juba talgupäeva õhtuks oli vaatepilt
varasemaga võrreldes sootuks teine – võserikust tulid nähtavale ilusad puuderead.
Täname kõiki, kes talgupäeval oma
panuse andsid!

Kogume moosi ja lasteraamatuid!
Seoses traditsioonilise perepäevaga
"Laps vajab perekonda", mis toimub tänavu 1. juunil Paides Lembitu pargis,
kogume taas lahketelt inimestelt moosi ja lasteraamatuid.
Moos kulub ära memmede ja lõ-

viklubi küpsetatud pannkookidele
panemiseks. Moosi palume tuua Paide Muusika-ja Teatrimaja infolauda
ning vajadusel saame moosile ka järele sõita. Info tel: 522 3166 või
edith@paide.ee

Lasteraamatuid loeme ja jagame perepäeva raamatualal. Raamatuid saab
tuua Järvamaa Keskraamatukogu infolauda ja ka neile on võimalik vajadusel
järele tulla. Info tel; 5591 5330 janekiristaja@raamat.paide.ee

Rabarberifestival toob
huvitavad tooted esile
Pühapäeval 2. juunil kell 10 avatakse kolmas rabarberifestival Roosna-Alliku mõisahoovis.
Festival püüab jääda armsaks ja omanäoliseks nagu eelneval kahel
aastal. Kolm aastat korraldust on näidanud, et festivali idee on leidnud viljaka pinnase ja ka fännid, kes juba ise tahavad osalema tulla.
Nende kolme aastaga on rabarberitooteid juurde tulnud, kinnitab üks rabarberifestivali eestvedaja Kristiina Herodes. „Rabarber on olnud ju kogu aeg meie toidulaual. Kevadel on see esimene
vägagi mitmekülgselt kasutatav taim pärast pikka talve. Samuti
üsnagi hõlpsalt kasvatav ja kasutatav, näiteks kookides, jookides,
moosides, nii magusates kui ka soolastes. See magushapu maitse
sobib meile ja annab kena sissejuhatuse varasuvesse. Püüame leida võimalikult huvitavaid rabarberist tehtud tooteid.“
Roosna-Alliku mõisahoov on parim paik sellise ürituse korraldamiseks, nendib mõisa tegevjuht Anni Alev. „Meie ilus mõis ühelt
poolt ja väärikas mõisapark teiselt poolt, see annab festivalile meeldiva ümbruse ja õhkkonna. Ka Kesk-Eesti asukoht võimaldab üle
Eesti kohale tulla. Sel aastal julgustame inimesi piknikutekke kaasa võtma, et üritust nautida.“
Rabarber on Eestis olnud praeguste andmete järgi 19. sajandi
teisest poolest. Esialgu levis see pigem ilutaimena. Toidutaimena
hakati seda hindama 18. sajandi keskel Inglismaal, köögiviljana
kasvatatakse ka kurdlehelist rabarberit.
Rabarberit on kasutatud ka ravimtaimena, näiteks aitab mõõdukas rabarberi söömine alandada kolesterooli, puhastab maksa
mürkidest, aitab kaasa aju töövõime kasvule, parandab seedimist
ja puhastab verd. Lisaks on seda kasutatud ka kõhulahtistina.
Fakte rabarberist:
Rabarberit kasvatati mitu tuhat aastat tagasi Hiinas ravim- ja
ilutaimena. Esialgu kasutati taime juuri ja juuretükke.
Rabarber on köögivili, kuid hapuka maitse tõttu, mis meenutab kergelt puuvilja, peetakse seda ekslikult puuviljaks.
Väidetavalt on rabarberidieeti pidanud Keira Knightley, Geri
Halliwell ja Lily Allen.

KÕIK RABARBERIST

RABARBERIFESTIVAL
ROOSNA-ALLIKU MÕISAPARGIS
2. JUUNIL 2019
KELL 10-15

Olete oodatud rabarberit

Kontakt:

avastama, seda ostma jaʉ

Anni 53340069

müüma.

Kristiina 5111528

Facebook:ʉ

rabarberi.festival(a)

Rabarberifestival

online.ee
ʉ
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Eriline teatripäev Vana – Vigalas
Aprillis toimus Vana – Vigala
rahvamajas järjekordne 12. erivajadustega inimeste teatrifestival, millest ka meie päevakeskus juba mitmendat korda osa võttis. Teatrifestivali traditsiooni algatas 2008. aastal Vändra alevi sotsiaalmaja. Tänavu osales 12 näitetruppi sh Haapsalust, Torist, Koerust, Türilt ja Astangult, üle Eesti oli kokku tulnud
ligi 160 inimest. Esindatud olid erinevad žanrid ning valmistunud oldi hoole ja armastusega. MTÜ Me
hoolime Sinust esitas näitemängu „
Jussikese seitse sõpra“. Meid innustas ja juhendas tegevusjuhendaja
Marvi Mihkels. Päev oli täis positiivseid elamusi ning kohtumisi uu-

te ja ka vanade sõpradega. Lisaks
teatrielamusele sai iga osavõtja Vana- Vigala kutsekooli sepapoiste juhendamisel endale ise õnnemündi
vermida. Teatripäeval omavahel
mõõtu ei võeta ja kohti ei jagata, eesmärk on teha teatrit ja saada uusi

sõpru. Järgmisel aastal korraldab
teatripäeva Haapsalu sotsiaalmaja,
seega tuleb usinasti harjutama hakata, et juba uus tükk lavale tuua.
Evelin Kori
MTÜ Me hoolime Sinust

Kuigi meile meeldib hunnikus
koos magada, tahame vahel
ka mängida ja ringi joosta, ütlevad varjupaiga hoolealused.
Foto: MTÜ Kassivari

suure südamega inimesed, kes hoolivad endast nõrgematest. Kuna linnal ei ole sobilikku ruumi endal anda, ühinen üleskutsega, et muuta vabatahtlike töö kergemaks ning õnnetute loomade olukorda paremaks,“
sõnas linnapea Priit Värk.
Ruumi suurus võiks olla ligi 50
m2, seisukord ei ole kõige olulisem.
Kassivarju hoolealuseid näeb
Facebookis lehel MTÜ Kassivari.
Kontaktid: Sirje Mihkelson 517 0272
Virge Piisner 568 46113
Arvelduskonto MTÜ KASSIVARI EE512200221039383849

Rinnavähi sõeluuringu mammograafiabussi ajakava
Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu. Rinnavähikuul pöörame tähelepanu inimeste
teadlikkuse tõstmisele ja tuletame
meelde, et varajases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. See on
põhjus, miks tuleb end regulaarselt
kontrollida ja alati sõeluuringus osaleda.
Sõeluuring on terviseuuring, mis
on mõeldud eelkõige tervetele, ilma
kaebuste ja sümptomiteta naistele
emakakaela- ja rinnavähi varaseks
avastamiseks. Sõeluuringule minemist ei tasu kindlasti karta, ega seetõttu ka minekut edasi lükata.
Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi
vanuses 50–69 eluaastat iga kahe
aasta järel. 2019. aastal kutsutakse
rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959,
1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969. Kõi-

Aitäh!
Täname teid kõiki, kes te korrastasite Anna kihelkonna ajaloolise kalmistu ja soovime teile rohket Jumala õnnistust!
Esimene ülesanne kihelkonna 335.
aastapäeva tähistamiseks on täidetud.
Järgmisena rajame mälestusplatsi ja
paigaldame mälestusplaadiga pingi
kõikidele Anna kihelkonnas elanud
inimestele. Pingi ja plaadi ostmiseks
palume abi. Kellel on võimalik ja südamest tulev soov esivanemate mäles-

Paide kodutud kassid vajavad uusi ruume
MTÜ Kassivari tegeleb Paide linnast ja selle lähiümbrusest leitud kodutute kasside püüdmise, ravimise
ja uute kodude otsimisega. Hetkel
on meil ligi 40 kassi. Kahjuks puudub meil aga korralik ruum, kuhu
saaksid tulla appi vabatahtlikud, kus
saaks kassidega tegelemas käia lasteaia-ja koolilapsed ning kuhu saaks
igapäevaselt omale lemmikut valima asuda.
Seoses sellega pöördume kõigi
inimeste poole, kellel on meile sobilikku ruumi meile pakkuda, võtke
meiega ühendust!
„MTÜ-s Kassivari tegutsevad
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Mammograafiabusside ajakava Järvamaal 2019. aastal:
Mammograafiabussi
asukoht
Türi Tervisekeskuse
Türi
hoovis, Viljandi 4
Kaupluse „Meie
Aravete
pood” juures, Piibe
mnt 16
Järva-Jaani vallamaja
Järva-Jaani
taga parklas
Paide Muusika- ja
Paide
Teatrimaja, Pärnu 18
Türi Tervisekeskuse
Türi
hoovis, Viljandi 4
Paide Muusika- ja
Paide
Teatrimaja, Pärnu 18
Asula

gi ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest tasub Eesti Haigekassa.
Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada en-

24. – 26. maini toimuvad üle-eestilised akende restaureerimise päevad ühisnimetusega Vaata vana akent!
Eestis esmakordselt toimuvate päevade mõte on julgustust saanud rootslastelt. Maikuuks, mil kutsume
kõiki akende taastamise päevadega liituma, on akende klaasist paled ammu puhtaks pestud ja vaim valmis väärikate puitraamidega akende hooldustööde ettevõtmiseks: mis vajab värvivärskendust, kus on vaja
kittida või kus koguni kannatada saanud ja pudeneva
verandaakna raam plommimist vajab.
Puitaknad on vastupidavad ja kestavad teadliku
hoolduse korral aastakümneid. Puitaknal on hoone
ilme ning sisekliima reguleerimise juures oluline roll.
Puitakende hooldamise ja värskendamise ning ka pisemate paranduste tegemine on enamikule majaomanikest ka täiesti jõukohased tööd. Võimalik, et on va-

Aeg

Registreerimise
telefon

12.08–16.08 731 9411
21.08

731 9411

22.08

731 9411

23.08–13.09 731 9411
04.11

731 9411

05.11–08.11

731 9411

dale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse Sinu sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

ja vaid natuke teadmisi täiendada, oskusi lihvida, meelde tuletada.
24. mail kell 16.00 Järvamaa Keskraamatukogu III
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)
* Raamatukogu väljapanek erialakirjandusest
Üritus on tasuta!
Aune Mark
Eesti Vabaõhumuuseumi
maaarhitektuuri keskuse
koolitusprojektide juht

tust jäädvustada, sellel on
võimalus teha annetus
EELK Anna koguduse arveldusarvele EE711010702000731007
selgitus: mälestuspink.
Mälestuspäev - surnuaiapüha toimub 14. juulil algusega kell 12.00 Anna kalmistul.
Päeva lõpetab kontsert kirikus, kus
esineb Laikrete perebänd.
Kihelkonnapäeva tähistamine ja
ühtlasi lõpetamine toimub 8.septembril. Nendest tegemistest anname
teada augustikuu lehes.

Teated
Jumalateenistused Anna kirikus toimuvad iga kuu 2. ja 4. pühapäeval
algusega kell 12.00
Leerikool algab 26. mail kell 13.00 kirikus
Laste ristimise sooviga pöörduda õpetaja poole. Ristimist on võimalik toimetada igal jumalateenistusel.
Matustest. Ristitud inimene maetakse kirikliku matusetalitusega. Kristliku matuse sisu ja mõte on: elu ei lõpe surmaga, me saadame oma armsa lahkunu palvekätel Jumala juurde rahusse. Ühtlasi palume leinajate
eest, et Jumal neile rahu annaks. Meie usk ja lootus on: kui Jumal on meid
lasknud kohtuda ajas, siis lubab ta meid kohtuda ka igavikus.
Kontaktid
Õpetaja tel 534 06396
Juhatuse esimees tel 515 3667 (majandusküsimused, kalmistu)

Paide ja Türi vaegkuuljate teabepäev
24. mail kell 12.00 Paide Eakate päevakeskuses
(Tallinna tn 49)
Külalisena Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite
keskus Kadrimardi Tallinnast
Anname nõu ja abi igale vaegkuuljale
Tutvume ja proovime abivahendeid
Näitame kuulmispuudega tööotsijatele selleks
tehnilisi võimalusi
Täpsem info:

Paides Ülle Palmet 534 0475
Vaegkuuljate ja kurtide abivahendite keskusest
Kadrimardi 5115 340

Paide Linnaleht
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Loodus südames
12. mail algas looduskaitsekuu teemal
„Igaühe loodushoid“.
Te e m a g a
soovime juhtida
tähelepanu, et loodus on kõikjal me ümber, mitte ainult kaitsealadel. Räägime sellest, kuidas me kõik lihtsate tegudega ja
tegematajätmistega saame ümbritseva
mitmekesise looduse heale käekäigule
kaasa aidata. Niitmata jäetud aianurk,
noorde männikusse paigaldatud pesakast,
põletamata puupakk, mürgitamata jäänud teeserv - teadlikult tegutsedes saame
koduaias, linnas, metsas, põldudel ja mujal säilitada ja luua elupaiku paljudele meie
looduse väiksematele asukatele.
„Päästetud“ ja kojutoodud hülgepojad,
metskitsetalled, talvituvate veelindude
toitmine ning palju muud eksisammud
peegeldavad hästi meie kaugenemist loodusest. Looduskaitsekuul kordame taas
põhitõdesid, kuidas looduses õigesti ja kohaselt käituda.

Mõningad looduskaitsekuu olulisemad
sündmused:
25.-26.05 Keskkonnaameti kaitsealade matkapäevad
24.05 Üle-euroopaline kaitsealade
päev „Meie looduse aarded“
22.05 Maailma elurikkuse päev „Meie
elurikkus, meie toit, meie tervis“
05.06 Maailma keskkonnapäev

Nippe oma
ökoloogilise jalajälje
vähendamiseks
Maailmas pole keskkonnaalaselt kõik
korras, sellega on ilmselt kõik juba nõus.
Ka minul on olnud suhtumine, et üksi ei
saa midagi teha, üks kilekott ees või taga,
vahet pole. Otsustasin sellise mõtteviisi
lõpetada ning alustasin iseenda parandamist. Küll väikeste sammudega, aga ikkagi. Otsustasin, et
• võimalusel väldin pudelivee ostmist, joon kraanivett. Muide, ka
välismaal olles
• ei kasuta plastnõusid, ka grillipidudel ja laste sünnipäevadel
• vahetan elektripaketi 100% rohelise energia vastu
• ei osta ise mitte ühtegi kilekotti
• banaane, kolm õuna vms saan
osta ka ilma kilekotita nende
ümber
• ei luba postkasti tasuta reklaami
• väldin võimalusel tooteid, mis on
tehtud kasutades palmiõli
• ostes tarbeesemeid palun müüjat
kilekotti mitte anda
• võtan tänavalt suurema pürgi
üles ja viskan prügikasti
• vähem asju on rohkem!
• annan seisma jäänud korralikud
asjad taaskasutusse
• Paide vahel käin võimalusel ainult jala, suvel rattaga
• sorteerin prügi
• õpetan sama tegema ka oma lähikondlasi
Muidugi, alati pole kõiki põhimõtteid võimalik rakendada. Eks ümber
harjumine ja paljudest mugavustest
loobumine ole vahel raske, aga võin
öelda, et tunnen sellest juba rõõmugi
– aasta peale tuleb korralik mõtteline
kogus kasutamata plasti ja kulutatud
kaloreid. Ja üks puu vähemalt jääb mõtteliselt kasvama!
Maarit Nõmm
Paide Linnalehe toimetaja

Loodusfotograaf Ingmar Muusikus:
olen fanaatiline prügisorteerija
Loodusemees ja fotograaf Ingmar Muusikus rääkis Paide Linnalehele, kuidas tema keskkonda säästab ning loodust hoiab. Küsis Maarit Nõmm.

Kuidas isiklikult panustate loodushoidu?
Ma olen üsna fanaatiline prügisorteerija. Loomulikult teevad mu
pereliikmed sama. See on väike, aga
oluline tegevus, millega iga vähegi
vastutustundlik inimene saab loodushoidu panustada. Prügi sorteerimine on sama loomulik tegevus
nagu hammaste pesu ja ka mitte
oluliselt keerulisem.
Tarbijatena me teeme igapäevaseid valikuid poes käies. Muidugi
ma püüan vältida ülepakendatud
kaupu, ei topi banaane ja tomateid
kilekotti kasutan poeskäigul riidest
kotti jne, kuid ikkagi tekib pakendit jube palju. Ja tuleks vähem ja
säästlikumalt tarbida.
Ma olen sõitnud varemalt palju
rattaga Tallinnas ja praegu aegajalt
Paides. Pilt mis avaneb rattasadulast, sõites läbi parkide ja tagahoovide on märksa huvitavam ja vaheldusrikkam kui see, mida näeb autoroolist. Rattasõit annab hea vabadusetunde.
Ma olen kaks korda käinud jalgsi läbi Eestimaa, põhjast lõunasse ja
kagust loodesse. See maastikutunnetus, mida kogeb jalakäija, on palju lähedasem ja mitmekihilisem,
kui kihutada autoga mööda kiirteed. Jalgsi võib kõigi meeltega kogeda enda ümber hääli, vaateid, lõhnu, soojust või külma jne. Ei saa ära
kaotada masinaid, kuid võiksime
kiirustavas elus rohkem proovida
aeglasemaid kulgemisviise.

Kui palju peaksid
inimesed teie hinnangul end looduse
hoidmisel parandama ning mis osas
konkreetselt?
Kui lähen prügi viima ja tõstan

prügikasti kaane üles, näen, kuidas
inimesed mõtlevad. Milline on nende suhtumine ümbritsevasse, kuivõrd nad tunnevad huvi keskkonna vastu ja isiklikku vastutust - see
kõik peegeldab prügikastist vastu.
Tundub, et paljude inimeste ruum
piirdub nende korteri või maja/
krundi piiriga. Kõik, mis väljapoole jääb, võib olla prügimägi. Mingit
iselaadi tuima ignorantsust on endiselt masendavalt palju.
Ma ei tunne ühtegi inimest, kes
oma prügi metsa alla kallaks, aga
ometi näen rämpsuhunnikuid, suuremaid ja väiksemaid, nii Paide kui
Türi ümber ja igapool mujal.
Kui Teeme Ära kunagi alguse sai,
lootsin, et see muudab üldist suhtumist ja mõtteviisi. Et prügistajad ei
suuda enam nii vabalt reostada.
Enam ma nii lootusrikas ei ole: prügistajad tegutsevad endise hooga
edasi. Hea, et neid, kes hoolivad, on
15 aastaga juurde tulnud. Ehk muutub mõtteviis uute põlvkondade peale kasvamisel. Tundub, et need noored, kes on maailmas rohkem ringi
liikunud, on avarama vaatega ja haakuvad paremini keskkonnateemaga.
Omavalitsused koostöös politseiga
võiksid isetekkeliste prügikohtade
juurde paigutada pilte edastavad rajakaamerad, mis jäädvustaks prügikollide autonumbrid ja isikud. Tehniliselt
on see lihtsasti teostatav. Võiksin ette
näidata mitmeid sääraseid prügipaikasid. Trahvid peaks olema kordades
suuremad või karistuseks ühiskondliku kasuliku töö (ÜKT) tunnid koos
nimede avalikustamisega.

Foto: Ingmar Muusikus

des oma elurikkuse. Inimese iluihalus enamasti ei sobi loodusele.
Niitmisega kipub tubli eestlane
kõvasti üle pingutama. Nagu rohulible pea välja pistab, kohe on eestlane niidukiga seljas. Ja niidab nii
madalalt kui võimalik, sest arvab,
et nii on ilus ja hea. Siis niitja imestab, et kaovad kimalased ja mesilased ja liblikad. Looduse vaesustumine algab niitja enda aiast.
Üks mõttetu tegevus linnaruumis, pealegi lärmakas ja õhku reostav, on sügiseti puhuritega parkides
varisenud lehtede kokku ajamine.
Sama töö võiks teha vaikselt rehadega ja vähemasti osa lehti väetiseks
jätta. Või mis saab lehtedest, kui
need on kilekottidesse pandud? Ehk
siis suur kogus väärtuslikku
biomassi on kilesse pakendatud.

Millised on teie looduse lemmikpaigad
Kuidas olete rahul PaiPaide linna ümber?
de linna ja selle ümbMa ei saa oma lemmikpaikasid avaruse loodushoiuga?
likustada, sest siis ei ole need varsti
Heakorral ei ole Paide linnas häda midagi, seda tööd tegevad inimesed annavad endast parima.
Kuid heakord ja loodushoid ei ole
enamasti üks ja seesama.
Väga korda tehtud - ülimadalaks
ja sageli niidetud murud, õõnsustega puude ja võsa eemaldamine, puulehtede koristus - aiad ja pargid kaotavad ülemäärast heakorda taga aja-

enam “minu” paigad. Ma ei käi mööda matkaradu, sest seal liigub palju inimesi. Kus on inimesed, sealt hoiavad
paljud loomad-linnud eemale. Mida
suurem ja metsikum loodusmaastik,
seda meelepärasem mulle. Paides ja
selle lähiümbruses on õnneks säilinud
soid ja rabasid, metsi ja jõgesid. Osa
mu “jahialasid” jääb Roosna-Alliku
kanti või Väätsa metsadesse.

Kuna Paide linn on paisunud
määratutesse mõõtmetesse, siis ei
ole enam lihtne aru saada, kas asud
linnapiirides või sellest väljas. Ega
see soos või metsas olles eriti oluline olegi.

Mis oli teie viimatine
tore kohtumine või
avastus looduses?
Kevadel on toredaid kohtumisi
eriti palju. Käin igal kevadel tedremängus, mis on kujunenud minu
jaoks just kui kevadrituaaliks. Olen
pildistanud viimastel nädalatel palju veega seotud linde: tutkaid, tildreid, tülle, pütte, sõtkaid. On õnnestunud mitmel korral saada sookurgedele nende loomulikus keskkonnas hästi lähedale. See on alati suur elamus. Lindude puhul on
oluline olla neile nähtamatu. Märtsis oli mul kahel korral haruldane
võimalus pildistada 30-40 meetri
pealt ilvest. Olin sellest ammu
unistanud ning nüüd see soov täitus, isegi palju vägevamalt kui olin
osanud unistada.
Looduses liikudes ei tea kunagi, millise elukaga võid kokku saada. Samas peab oskama piiri pidada, et näiteks mõnda pesitsevat lindu oma kohalolekuga mitte häirida. Ei tohi unustada, et looduses
me oleme justkui lindude-loomade külaliseks. Tuleks püüda olla
hea ja viisakas külaline.

Linnakodanik küsib:
Kuidas on õige biojäätmeid konteinerisse visata? Osa inimesi paneb need tavalisse
kilekotti, osa biolagunevatesse ning üks osa tühjendab lihtsalt ämbri. Mis saab konteinerisse visatud kilekottidest?
Vastab AS Väätsa
Prügila projektijuht
Toomas Laimets
Väätsa Prügila alustas köögijäätmete kogumisega 2007. aastal. Paide linnas on täna 99 kogumiskonteinerit, mis asuvad peamiselt korruselamute juures. Kasutades sobivat kogumisnõud on köögijäätmete kogumine lihtne ja hügieeniline.
Köögis võib biojäätmete kogumiseks kasutada kaanega ämbrit või
spetsiaalset kogumisnõud. Samuti
tohib köögijäätmeid panna biolagunevast materjalist valmistatud kilekotti või paberist kotti. Kasutada
ei või tavalisi plastik- ega prügikotte, sest kompostimise käigus need
ei lagune. Selleks, et jäätmed kogu-

miskonteinerit ei määriks ega levitaks ebameeldivat lõhna, tuleb need
panna sinna ainult biolagunevates
või paberist kottides. Konteineri
puhtuse tagamiseks soovitame kasutada biolagunevast kilest valmistatud kaitsekotte. Neid on võimalik
osta nii Väätsa Prügilast kui ka Paide Jäätmejaamast. Nii talitades tagame konteineri puhtuse ning hoiame eemale kärbsed jms. Kvaliteetse komposti saamiseks on väga oluline, et konteinerisse pannakse ainult sinna ettenähtud jäätmeid:
puu-, juur- ja köögiviljade koored,
riknenud puuviljad, kohvi- ja teepuru (koos filtriga), kohvi- ja teepakid, paberkäterätid, salvrätid,
pähkli-, muna- jm koored, kalatoodete jäätmed (sh kalaluud), igasu-

gused tahked toidujäätmed, toalillede õied, lehed ja muld. Ei sobi:
tuhk, suitsukonid, tolmuimejakoti
sisu, pühkmed, vedelad toidujäätmed, kilekotid, piima- ja muud joogipakendid, tekstiil- ja nahktooted,
loomade väljaheited ning muud
jäätmed, mis ei lagune või saastavad komposti.
Kõik eraldikogutud köögijäätmed transporditakse Väätsa Prügila kompostimisväljakule, kus need
kompostitakse koos aia- ja pargijäätmetega. Köögijäätmetest saadud
kompost aitab parandada mulla
omadusi ja struktuuri. Biojäätmete
sorteerimine ja eraldi kogumine on
väga tähtis, sest see vähendab prügilasse ladestatavate jäätmete kogust ning kasvuhoonegaaside teket.

Tavalised kilekotid on köögijäätmete hulgas suureks probleemiks.
Need ei lagune ning risustavad
komposti, samuti on nende välja
sõelumine aeganõudev ja tülikas.
Valmiskompost võib sisaldada väikesi kiletükke ning muid võõriseid.
Kompostimiseks sobivad kõige paremini täielikult komposteeruvad kotid, mis ei jäta mulda mingeid ohtlikke ühendeid. Kasutada võib ka tavalisi biolagunevaid kotte, mis on valmistatud näiteks maisist, kuid need
vajavad täielikuks lagunemiseks bakterite ja mikroorganismide abi. Ei tohiks kasutada nafta baasil valmistatud plastist kotte, mis on looduses lagunevad, kuid jätavad maha mikroplaste, mis edasi ei lagune ning need
võivad sattuda toiduahelasse.
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Esimese mänguderingi
lõpetasime kolmandana
Paide Linnameeskond lõpetas
Premium liiga esimese mänguderingi kolmanda kohaga. Suurepärase
stardi teinud meeskond näitab, et
oma mängumasin on korralikult
käima saadud. Esimeses mänguderingis kogus meeskond 9 mängust
5 võitu, 2 viiki ja 2 kaotust, väravate vahe 12:5 ning punkte on 17. Võidud saadi kirja Nõmme Kalju (2:0),
JK Tallinna Kalevi (2:0), Tartu Tammeka (3:0), FC Kuressaare (1:0) ja
Maardu Linnameeskonna (2:0) üle.
Viiki mängiti Narva Transi (0:0) ja
Viljandi Tulevikuga (2:2). Kaotust
pidi meeskond tunnistama FC Flora (0:1) ja FCI Levadia (0:2) üle. Parimateks väravaküttideks on 3 tabamusega Kevin Kauber, Henri Välja
ja Sander Sinilaid.

Avaringis külastas
Linnameeskonna kodumänge keskmiselt
üle 300 inimese
Premium liigas sai peetud 1. ring,
mida käis vaatamas üle Eesti 15220
jalgpallihuvilist. 9 vooru ja 45 mängu keskmiseks pealtvaatajate arvuks
oli 338. See on 59% kõrgem kui mullu (212) ning 32% kõrgem kui aastal
2017 (256). Ühtlasi oli tänavuse aasta 1. ringi publikuhuvi Premium lii-

Fännireis.
ga ajaloos ka rekordiline - seni oli kõrgeima näitajaga aasta 2015, mil 1. ringi jälgis tribüünidel kokku 14813 huvilist, teatab Eesti Jalgpalli Liit.
Kodumängude külastatavust on
tublisti tõstnud ka Paide Linnameeskond! Meie mänge külastas 1. ringis
keskmiselt 306 vutifänni, mis tõstis
meie keskmist publikuarvu võrreldes
möödunud aastaga 110%! Premium
liiga 2. voorus, 17. märtsil sündis ka
meie kunstmurustaadioni publikurekord, mil kohtumist FC Floraga käis

Foto: Maarja Trauss

vaatamas 387 inimest. Senine rekord
pärines aastast 2010, mil mängu FC
Floraga käis vaatamas 310 inimest.
Suur kummardus ja tänu kõikidele,
kes on leidnud tee meie kodumängudele! Meie järgmine kodumäng toimub linnastaadionil 28. mail kell
19.30 Nõmme Kaljuga.

Fännireis Tallinnasse
Paide Linnameeskonnal on tekkinud aastate jooksul ustavad fän-

Rannavolle plats sai uue tuuningu
Kevadpühal 1. mail, kui paljud
paidelased nautisid lihtsalt ilusat kevadilma, kogunes paarikümne inimese jagu häid inimesi Paide tehisjärve äärsetele võrkpalliväljakutele,
et talguid teha.
Tugevamad mehed said valmis

rannavollemaja terrassi ja valmistasid sellele katuse, et vihmaste ilmadega oleks varjualune omast käest
võtta. Klubi noored riisusid väljakute ümbrust ja koristati kobraste langetatuid puid jõe äärest. Koos pandi üles võrgud ja piirid, mis kohe ka

sisse õnnistati. Teen kõikide tublidele abilistele suure kummarduse abi
eest ja loodan, et järgmisel aastal jätkame traditsiooni!
Piret Reinfeld
Paid Võrkpalliklubi

nid, kes ei käi ainult Paides kodumänge vaatamas, vaid võtavad ette
ka reise võõrsile. Sel aastal oleme
ühiselt käinud Tartus, kust naasime
3:0 võiduga. Kui eelnevatel aastatel
pole Kuressaarde organiseeritult jõutud, siis sel aastal meri takistuseks
polnud ning mindi ka sinna meeskonnale toeks. Tasuks 1:0 võit. Viljandi reis küll niipalju punkte ei toonud, kuid sellest hoolimata saime olla osaks ajaloost, sest nii palju publikut polnud Viljandi kunstmurustaadion veel näinud ja Paide mitukümmend fänni andsid sellesse olulise panuse.
Järgmine reis viib reedel, 24.
mail Tallinnasse, kus kell 19.00 algab kohtumine JK Tallinna Kaleviga. Et reisi võimalikult hästi sujuks palume oma tulekust teada anda arto@paidelinnameeskond.ee.
Täpsem info on leitav ka meie
Facebooki lehel.

Naiskond alustas
hooaega
Paide Linnanaiskond alustas kogenud ja teeneka peatreeneri Jüri
Saare käe all oma uut hooaega naiste teises liigas. Avaringis mängiti 1:1
viiki Kohtla-Järve JK-ga. Meie ainsa
värava lõi kaotusseisust Jana Prutenskaja. Teises voorus saadi kirja es

E-Piim
Spordihall

26.05 kell 10:00 Maribel
Trophy
14.-16.06 kell 10:00 Balti
matš korvpallis U14

Paide linna
kunstmurustaadion
26.05 kell 13:00 III liiga
(Ida): PLM IV - FC Tallinn
26.05 kell 17:00 U17
Eliitliiga II liiga: PLM U17 FC Flora U17
26.05 kell 19:30 Naiste
Teine liiga: Paide
Linnanaiskond - Põlva FC
Lootos II (N)
02.06 kell 10:00 U15 II liiga:
PLM (05) - Tallinna FC Flora I (05)
02.06 kell 13:00 Naiste
Teine liiga: Paide
Linnanaiskond - KohtlaJärve JK Järve (N)
08.06 kell 10:00 U11 IV
alagrupp: PLM (09) – FC
Olymp (09)
09.06 kell 13:00 Naiste
Teine liiga: Paide
Linnanaiskond - Pärnu JK
Vaprus (N)
11.06 kell 17:00 U17
Eliitliiga II liiga: PLM U17 Viljandi JK Tulevik U17

Paide
linnastaadion

25.05 kell 13:00 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Viimsi JK
26.05 kell 15:00 II.W/S liiga:
Paide LM III - FC Kuressaare II
28.05 kell 19:30 Premium
liiga: Paide Linnameeskond
- Nõmme Kalju FC
03.06 kell 19:00 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Võru FC Helios
09.06 kell 15:00 II.W/S liiga:
Paide LM III - Põhja-Sakala
14.06 kell 19:30 Premium
liiga: Paide Linnameeskond
- Viljandi JK Tulevik
19.06 kell 19:00 Jalgpalli
Premium liiga: Paide
Linnameeskond - FC
Kuressaare

Paide tehisjärve
ääres
09.06 kell 8:30 Paide
Triatlon

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))
Suvi E-Piim Spordihallis
10.06 – 31.08 avatud:
ell
E-R kell 10.00 – 21.00; L kell
11.00 – 18.00; P kell 11.00 – 21.00
20.-24.06 SULETUD
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Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!
94 Leili Kirss

84 Mati Ant

79 Vladimir

76 Elisa Teknedžan

91 Pelageja

83 Harivald Reim

Prokošin

76 Vilma Pobbol

Karpenko

83 Laine Tikva

79 Helju-Maie

76 Asta Siirand

91 Elsa Kopti

83 Aare Arak

Viktorova

76 Hilja Matsalu

90 Helmi Melesk

83 Aime Urbus

79 Jüri-Osvald

89 Virve Punapart

83 Meedi Kask

Stein

89 Elli Kruusement

83 Aime Valentin

79 Eeve Nõmme

87 Ülo Aasorg

83 Virve Kurm

79 Maie Lehis

87 Elvi Tasang

83 Milvi Laanemets

79 Aini Lind

87 Silvi Koemets

82 Evi Ranne

79 Virve Mölder

86 Ester Vooremäe

82 Elvi Tuiman

78 Urve Schkiperov

76 Ernst Pener

86 Silvi Tänavots

82 Jaan Gildemann

78 Ivi Ojamaa

76 Matti Juhani

86 Maila Urbalu

82 Helme Kanal

78 Hilja Lassi

Jalava

86 Klaara Leppik

82 Väino Jürgen

78 Elli Avila

76 Aime-Elo

85 Elsa Riive

82 Ülo Pajumets

78 Helle-Leili

Punapart

85 Leili-Eveli

81 Tiiu Alliksoo

Siirmann

75 Reet Mihkelev

Koemets

81 Anni Aas

78 Helju Ott

75 Jekaterina

85 Evi Treiman

81 Nadezda

78 Kaiu Truberg

85 Aino Teder

Frolova

78 Jaan Lang

Vasnevsky

85 Udo Teder

80 Reet Metssalu

78 Arne Barnabas

85 Kalju Lillemets

80 Milli Järve

78 Endel Jõgisu

84 Aili Uusme

80 Ants Arras

77 Ants Asmer

84 Ivo Piirsoo

80 Maie Kuldpärg

77 Väino Klaas

84 Õie Muilas

80 Endel Palder

77 Imbi Krümann

75 Heldur Hallasoo

76 Ilse Tumm
76 Reino Burk
76 Aime Pokk
76 Elle Tuiken
76 Laine Nõlvak

75 Tiiu Seire
75 Ülo Rebane
75 Ljudmila
Puusepp

84 Ardo Eisenberg

80 Maie Tasso

77 Tiit Viirma

75 Ilvi Lass

84 Hilda Teral

80 Viivi Olde

77 Enno Loitmets

75 Mati Truberg

84 Vaike Jürisson 79 Maria Chuykina 77 Malle Tankovich

75 Mati Hürenen

OLED MÕTISKLENUD, ET TAHAKS ÕPPIDA MIDAGI UUT?
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSEST LEIAD SÜGISEKS
KASULIKKE TASUTA KOOLITUSI
• Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega
piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 27.09 (edaspidised kuupäevad
kokkuleppel)
• Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t)
• Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus (40 t)
• Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus (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)
• Kivisillutise rajamise koolitus (40 t)
• Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)
• Sõiduauto ülddiagnostika põhitõed (80 t)
• Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)
• Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t)
• Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)
• Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)
• Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)
• Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus
hooldustöötajale (80 t)

ÕPPIMINE TEEB SÜDAMELE HEAD!
Rohkem koolitusi ja
täpsema info leiad
www.jkhk.ee
või helista 515 5611
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

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.

Ostan metsamaa. Telefon 552 0378

Paide doonoripäevad
13.06
23.-24.07 Doonoritelgid
17.09
24.10
19.11
30.12
Aeg on järjekordseks Paide triatloniks. Võistlusele
on oodatud nii harrastajad kui ka tippsportlased.
Iseenda ja teistega saab
mõõtu võtta igaüks. Pühapäeval, 9. juunil
kell 08:30 – 16:00 Paide tehisjärve ääres.
Täpsem info ja registreerimine www.trismile.ee/event/paide-triatlon/
Distantsid
1. start: 0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km
jooksu (lapsed C, D, E)
2. start: 0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5
km jooksu (noored B, harrastajad)
3. start: 0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km
jooksu (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+)
Paide Triatloni raames toimub Eesti karikavõistluste teine etapp kõikidele vanuseklassidele (välja arvatud harrastajad).

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

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
Rait 28.03.2019
Adelia 11.04.2019
Lysandra 14.04.2019
Amelia 15.04.2019
Saskia 25.04.2019
Liisi 26.04.2019
Kristjan Trevor 28.04.2019
Mirte 29.04.2019
Joanna 30.04.2019
Kristofer 03.05.2019

