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Suvi Paides!
EHE ruum (endise nimega linnaruumi eksperiment) on Paides käimas kolmandat aastat ning muutumas üha „normaalsemaks“ ehk siis enam ei imestata, miks linnaväljak autodele kinni on või miks inimesed keset platsi kas päevitavad või palli mängivad
rääkimata kohvijoomisest või malemängimisest. Koos
kohe algava Arvamusfestivaliga on Paide Keskväljak
tõeline linna süda, kus toimub kõige rohkem ning mis
toob kokku linlasi ja külalisi Eestist ning välismaaltki. „What a pleasant surprise!“ hüüdsid kolm vanaprouat Inglimaalt, kes nautisid Keskväljakul kohvijoomist ning olid teel Tartusse. Mida aga Arvamusfestivali ajal täpsemalt teha, loe soovitusi lk 6 pealt või
külasta festivali kodulehte!
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Ballzy.ee

tellingute disainer

ELO KIIVET

RIINA HIOB

linnalaborant,
ruumieksperimendi
peaarhitekt

rohelooja
(lilled, kõrred, tõrred)

KASPAR TAMMIST
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KRISTJAN KIRSPUU

JAAN KIRSIPUU

haldusjuht

logistik

tootmisjuht

loodud ühendus, mis loodi, kuna ruumieksperimendi tegevus enam Arvamusfestivali
mütsi alla hästi ei mahtunud. MTÜ ülesandeks on üldine koordineerimine ja
ruumieksperimendi ülesehitus ning tehniline korrashoid. Investeeringud teeb ühing
toetajate annetustest. Peamiseks rahastajaks on PAIDE

LINNAVALITSUS.

PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA kureerib kultuuriprogrammi,

MAIKO KESKÜLA

INDREK KUUSE

üldkoordineerimine,
MTÜ juhatuse liige

puidutöö meister

korraldab mitmeid kontserte ja vabaõhusündmusi. Samuti abistab ülesehitusel.

KALLE
KOMISSAROV

PAIDE AVATUD NOORTEKESKUS korraldab keskväljakul spordivahendite

TIIT KANNE

arhitekt
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KERSTI VIILUP

REIMA NÕMMIK

JANNO LEHEMETS

programmi kuraator

inventari rent ja
üldine heakord

juhatuse liige, keskväljaku
heakord ja puhastus

EGLE NINEP

MAARIT NÕMM

KAROLA JAANOF

liikluskorraldus

teavitus ja
kommunikatsioon

linnavalitsuse kontaktisik,
värbamine

Lisaks aitavad mitmed organisatsioonid ülesehituse või tegevuse
korvpalliväljaku rajamist keskväljakule ja MTÜ

Paide noorte kaasabil mitmeid sündmusi.

SEITSE aitab rajada
ALTERNATIIV korraldab
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PAIDE LINNAVALITSUS on ruumieksperimendi Ehe ruum peamine

korraldamisega. Näiteks KORVPALLIKLUBI
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ehitusinsener

rahastaja ning toetaja. Linnavalitsuse töötajad aitavad keskväljaku ülesehitamisel ja

SA PAIDE HALDUS korraldab keskväljaku koristust ja puhastamist.
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laenutust ning hoiab üldist heakorda. Noortekeskuse noored on kohal pea igal päeval.

mahavõtmisel.
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KADRI KALLASTE

Ruumieksperimenti Ehe ruum
korraldab palju erinevaid
organisatsioone
MTÜ UUS RUUM on 2019. aasta alguses ruumieksperimendi korraldajate

TOETAJAD
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Paide Gümnaasiumi uue hoone joonis arhitektuurikonkursi võidutööst „Pai“. Autor:
Salto Arhitektuuribüroo OÜ

Suvest, koolist
ja jumalatest
Anneli
Tumanski
Abilinnapea

Tänavune suvi on vaheldumisi
toonud meile nii kuuma päikest kui
ka paukuvaid vihmahooge. See aga
ei ole seganud ühegi kultuuri- ega
spordiürituse toimumist. Hoopis
vastupidi. Nii linna keskväljakul,
Vallimäel kui külades käib aktiivne
tegevus.
Aastaseks saanud Paide Teater
tuli välja oma esimese suvelavastusega “Eesti jumalad”, mis esietendus
Vargamäel 25. juulil. Teatri projektijuhi Harri Ausmaa sõnul räägib lavastus hetkedest, mis toovad eestlasi kokku - juubelid, pulmad, matused, ja mille põhisõnum võikski olla - saame kokku, võtame ennast
kokku, võtame Eesti kokku. Huvitav ja vaimurikas lahendus kogu trupi poolt.

Hariduselus toimus oluline
samm edasi Paide riigigümnaasiumi uue hoone osas. Nimelt kuulutas
haridus- ja teadusminister Mailis
Reps juulikuus Posti 12 majas välja
maja arhitektuurikonkursi võitja,
kelleks osutus Salto arhitektuuribüroo kavandiga “Pai”. Võiduprojekti
koostajad näevad endist koolimaja
uue kooli peahoonena, mille taga
asub juurdeehitus. Projekti kohaselt
on koolis ruumi 252 õpilasele. Kui
peagi on Paide linna ühe kauneima
arhitektuuriga hoone valmimisest
möödumas 110 aastat, siis nüüd jääme ootama ehitushanke väljakuulutamist ning ehituse algust, et kogukonna ammune soov majas taas
gümnaasium avada teoks saaks.
Uus ja omanäoline Paide Hillar
Hanssoo koolimaja tervitab õppeaasta alguses õpilasi ja õpetajaid, et
vastvalminud koolimajas taas koos
ühe katuse all õppetööd alustada.
Kool on pindalalt küll väiksem, kuid
hubasem ja erinevate kaasaegsete
võimalustega õppetöö läbiviimisel.
Sotsiaalvaldkonnas on meeldiv
uudis see, et juunikuu volikogus

võeti vastu madala sissetulekupiiri
ja Paide linna eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määrade täiendus.
Kuna Vabariigi valitsus kehtestas
aasta alguses töötasu alammääraks
ühes kuus täistööaja korral 540 eurot ja paljud pered ei mahtunud seetõttu enam madala sissetuleku piiri sisse, ei saanud nad enam ka toetust taotleda.
Sotsiaaltoetuste taotlemise madala sissetuleku piiriks Paide linnas määrati võrreldes riiklikult
kehtestatud 150 eurole kahekordne toimetulekupiir ühe pereliikme kohta - 300 eurot. Seega tõsteti sotsiaaltoetuste taotlemise madala sissetuleku piiri võrreldes varasema Paide linna poolt kehtestatud alampiiriga, milleks oli 180
eurot, 120 euro võrra. Ootame peresid taotlema lasteaia kohatasu ja
toiduraha toetust ning huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetust!
Soovin kõigile linlastele kaunist
ja päikeselist augustikuud ning palju toredaid kultuurielamusi nii Paide linnas kui mujal.

Mis on Paide lisa samm?
Inglisekeelset fraasi "extra mile"
tõlgendatakse sõltuvalt kontekstist
„eneseületamisena, tegema oodatust
rohkem, astuma lisa sammu“. Aga
mis on Paide lisa samm?
Erinevates Eestimaa kantides on
igal kohal omad iseloomulikud jooned - mõned on kujunenud looduslikult, mõned ajalooliselt ja mõned on
tekkinud lähiajal mõne sündmuse tulemusel. Need on tunnusjooned, mis
torkavad esimesena pähe kui mõtled

osa linnadele või valdadele. Näiteks
Pärnu ja rand, Toila ja pankrannik,
Viljandi ja folk või Paide ja Arvamusfestival.
Teinekord kujuneb see tunnusjoon
välja iseenesest ja suurema vaevata,
aga reeglina on selle nimel tehtud palju tööd. Lisaks igapäevastele kohustuslikele ülesannetele on võetud eesmärgiks astuda lisa samm arengus,
et teistest eristuda ja olla konkurentidest parem. Paidel on ajalooliselt

Vallimägi ja nelja kuninga hukkamine, hiljaaegu on lisandunud Arvamusfestival, kuid karmis konkurentsis elanike ja turistide nimel tuleb astuda veel lisa samme. Paide uusimaks
tunnusjoonteks on kujunemas keskväljaku ruumieksperiment.
Kolmandat suve järjest on täidetud
meie ajalooline keskväljak kiriku ja
raekoja vahel ajutise linnamööbliga ja
paljuski isetekkelise kultuuriprogrammiga. Keskväljak, kus inimesed, hoo-

limata vanusest, tahavad veeta aega ja
osa saada sündmustest – tulevad kokku. Ruumieksperiment on tekitanud
inimestes vastakaid arvamusi ja riske
võttes nii juhtubki, kuid see on kujunemas Paide tunnusjooneks.
Millised võiksid olla uued ja veel
paremad „lisa sammud“ Paides? Kirjuta priit@paide.ee
Priit Värk
linnapea
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Planeeringuteated

Paide linna arengukava
avalik väljapanek

• Paide Linnavolikogu algatas 20.
juunil otsusega nr 104 Mäeküla Nurga kinnistu detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH jäeti algatamata,
kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne
planeeringu elluviimisel eeldatavalt
olulist keskkonnamõju.
Planeeringuala suurus on ca 2,5
ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on muuta alal kehtivat
üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas ning anda ruumiline
terviklahendus alale toitlustus- ja
teenindushoone, vedelkütuse tankla, autode selvepesula ja neid teenindavate rajatiste (puurkaevud, väikepuhastid, kütusemahutid) ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktist 2 (üldplaneeringu järgi on detailplaneeringu koostamine kohustuslik autoteenindusjaama, bensiinijaama rajamiseks).
Detailplaneeringu koostamisest
huvitatud isikuks on Gayane Danielyan. Detailplaneeringu algataja ja
kehtestaja on Paide, koostamise korraldaja Paide Linnavalitsus (Pärnu
3, Paide linn, e-post paide@paide.ee
), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.
Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline alusplaan M1:500, vajadusel
teostada pinnaseõhu radooniuuringud ning selgitada välja maaparandusehitiste olemasolu alal.
Strateegilise planeerimisdoku-

Alates juulist on avalik "Paide
linna arengukava aastani 2035 ja
eelarvestarteegia 2020-2023"
eelnõu. Sellega saab tutvuda
Paide veebilehel.

mendi koostamise algatamise ja
KSH algatamata jätmise otsusega on
võimalik linnavalitsuse tööajal tutvuda aadressil Pärnu tn 3, Paide
linn. Digitaalselt on dokument kättesaadav Paide linna kodulehel https://paide.kovtp.ee/detailplaneeringud.
• Paide Linnavolikogu algatas 20.
juunil otsusega nr 99 Ringtee 3 ja
Ringtee 3a kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu
elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Planeeringuala suurus on ca 4,8
ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on anda ruumiline terviklahendus kinnistutele kaitsejõudude asutuse ala teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Krundile soovitakse ehitada kuni 5 ühekuni kahekorruselist hoonet ligikaudse ehitusealuse pinnaga kokku
3500 m2 ning kõrgusega kuni 15 m,
parkla pindalaga kuni 10 000 m2 (ca
150 parkimiskohta kuni 5 t kandevõimega autodele, 6 kohta bussidele, lisaks jalgrattaparkla). Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike
1 punktist 1 ( detailplaneeringu
koostamine on nõutav linnades ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks).
Detailplaneeringu koostamisest
huvitatud isikuks on Kaitseliit. De-

tailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu, koostamise korraldaja Paide Linnavalitsus
(Pärnu 3, Paide linn, e-post paide@
paide.ee ), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.
Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline alusplaan M1:500, vajadusel
teostada pinnaseõhu radooniuuringud.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja
KSH algatamata jätmise otsusega on
võimalik linnavalitsuse tööajal tutvuda aadressil Pärnu tn 3, Paide
linn. Digitaalselt on dokument kättesaadav Paide linna kodulehel.
• Paide Linnavalitsus teatab
Roosna-Alliku aleviku Pärna tn 10
ja Pärna tn 12 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Paide Linnavalitsuse 10.
juuni 2019 korraldusega nr 341. Detailplaneeringu eesmärgiks on ruumilise terviklahenduse loomine
Pärnu tn 10 ja Pärna tn 12 kinnistutele ühepereelamute ja neid teenindavate rajatiste ehitamiseks.
Mõlemale kinnistule on planeeritud üks ühepereelamu ja kolm abihoonet. Kinnistutele juurdepääs on
Pärna tänavalt, kinnistute veevarustus lahendatakse Pärna tn 12
kinnistule rajatava puurkaevu baasil. Detailplaneeringu ala suurus on
0,74 ha. Detailplaneeringu elluviimisel on eeldatavalt positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju – alevikus tekib võimalus rajada kodud
kahele perele.

Paide linna kaasav eelarve #2.
Ettepanekute tegemine
algab 15.08

Ettepanekuid arengukava muutmiseks või täiendamiseks saab teha 12. augustini aadressil paide@paide.ee või karola.jaanof@paide.ee
Arengukava ja eelarvestrateegia avalikud arutelud toimuvad:
5. august Tarbja Lasteaed-Koolis kell 14.00
5. august Anna Vaba Aja Majas kell 16.00
6. august Sargvere keskuse hoones kell 15.00
7. august Roosna-Alliku teeninduskeskuses kell 15.00
8. august Paide raekojas kell 15.00
Lisainfo:
Arenduse peaspetsialist Karola Jaanof
383 8614, 524 8695
karola.jaanof@paide.ee
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Juba teist aastat on kõigil võimalus kaasa rääkida Paide linna
eelarve koostamisel ning teha ettepanekuid linna elu edendamiseks. Kaasava eelarve abil saavad
kõik inimesed mõjutada linna tegevust ning see annab ka vahetut
tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. Kui on hea idee või ettepanek, mida võiks linna avalikus ruumis teha, siis anna sellest
teada!
Eelmise aasta kogemus näitab,
et esitatud ideid hinnatakse: kui
idee ei saa rahvahääletuse tulemusena rahastust, ent linnavalitsus
peab ideed väga heaks, siis viiakse see ellu väljaspool kaasavat eelarvet.
Eelmisel aastal esitati kümme ettepanekut, neist kuus läksid rahvahääletusele. Enim hääli saanud rattarada Roosna-Allikule peaks valmima juba lähiajal.
Hääletusel jäi teisele kohale siseskatepargi rajamine Paide endise ujula hoonesse. Kuna linnavalitsus pidas esitatud ettepanekut väga vajalikuks, siis arvestati sellega 2019.
aasta eelarves.
Esitava ettepaneku tulemusel realiseeritav investeering peab olema
Paide linnaga seotud ning olema linnaruumis avalikus kasutuses. Kaa-

sava eelarve suurus on igal aastal kuni 25 000 eurot.
Ettepanekuid kaasava eelarve elluviimiseks saab esitada 15. augustist kuni 15. septembrini elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile
paide@paide.ee või paberkandjal
Paide Linnavalitsusse Pärnu tn 3,
Roosna-Alliku piirkonnakeskusesse Pargi tn 10 või tuua linna raamatukogudesse.
Esitatud ettepanekus peab olema
märgitud:
1) ettepaneku esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
2) ettepaneku nimetus (lühike
fraas, mis iseloomustab ettepaneku
sisu);
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus
(lühike kirjeldus, millisele Paide linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise
uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku
teostamine Paide linna eelarvest vajalik ja oluline);
4) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes
saavad probleemi lahendamisest või
uue võimaluse avanemisest otsest
kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised
tunnused);
5) ettepaneku hinnanguline maksumus;

6) muu oluline info (joonis või
kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).
Rahvahääletus algab hiljemalt
15. oktoobril. See kestab 14 päeva
ning valida saavad vähemalt 16-aastased isikud, kelle ametlik elukoht
on Paide linn. Rahvahääletus toimub elektrooniliselt ID-kaardi või
mobiil-IDga või paberkandjal Paide Linnavalitsuses, Roosna-Alliku
piirkonnakeskuses ning raamatukogudes.
Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust
leidnud kaasava eelarve objekti
realiseerimise korraldab linnavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga. Kui hanke tulemusel selgub, et
ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida hääletustulemuse nimekirjas paremusjärjekorras 2. kohal olev kaasava eelarve
objekt.
Kõik ideed linna elu edendamiseks on oodatud ning ootame aktiivset osalemist ettepanekute esitamisel kui ka hääletusel!

38. Viking Window Paide-Türi rahvajooks
toimub 6. oktoobril
Osavõtutasud
Täiskasvanud (1998 ja
varem sünd.)
Noored alla 20a ja
seeniorid alates 60
(põhidistantsidel)
Lastejooksud 3-11aastastele

Kuni 31.08

1.09 - 4.10

võistluspäeval

20.-

25.-

40.-

15.-

20.-

30.-

3.-

4.-

5.-

Registreerimine ja lisainfo: rahvajooks.ee
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Balti kett 30
Sellel aastal tähistavad Baltiriigid
Balti keti 30. aastapäeva. 23. augustil toimuvad sündmused erinevates
paikades Tallinnast Lilli-Ungurini
piiripunktini.
Balti keti 30. aastapäeva tähistamist korraldab Vabamu koostöös Riigikantselei, Välisministeeriumi ja Eesti
Kultuurkapitaliga.
Eesmärk on pöörata
tähelepanu ka asjaolule, et Balti kett oli
rahumeelne avaldus,
mil kolme Balti riigi
elanikud nõudsid
MRP (Molotov-Ribbentropi pakti) salajaste lisaprotokollide avalikku tunnistamist ja Baltimaade sõltumatuse taastamist.
23. augustil möödub 80 aastat
Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest. 1939. aastal jagati Ida-Euroopa pakti salaprotokollidega NSV Liidu ja Saksamaa huvipiirkonnaks
ning oli sellega aluseks aastakümnete pikkusele okupatsioonile Balti
riikides. MRP sõlmimise 50. aastapäeva puhul, 23. augustil 1989, otsustati korraldada Balti riikides midagi enneolematut. Vaid kuuajase
ettevalmistusega kutsuti ellu sadu
tuhandeid inimesi kaasanud massimeeleavaldus. Kätest kinni hoidvatest inimestest koosnev Balti kett
lookles Tallinnast läbi Riia kuni Vilniuseni. Meeleavaldusel oli selge tähendus. Sellega anti maailmale teada, et Eesti, Läti ja Leedu ei ole leppinud oma iseseisvuse kaotusega
ning nende riikide vabadus tuleb
taastada.
Meenutus üleskutsest „Mida tegid
Balti keti ajal sina?“
Mina olin selle aasta kevadel saanud 22aastaseks ja olin just arvatud
välja nõukogude armeest.
See oli minu meelest väga aktiivne kodanikuliikumise ajastu, just sel

suvel pandi kirja ka Eesti kodanike
komitee liikumine ja siis vist selle
kaudu oligi teada antud, et toimub
selline aktsioon.
Muidugi me läksime siis sel päeval teele kogu oma perega - isa, ema
ja väiksem õde. Ma olin suve hakul
saanud enda kasutusse tollel ajal vägagi
uudse auto Tauria –
mudel Zaz 1102.
Puurmani asulas
tegime väikse peatuse ja kohtasime veel
mõnda inimest, kes
olid Türi poole teel.
Meeles on veel, et
kohtasime Lauksi Einot, kes oskas
mõne pliiatsitõmbega visandada Stalini/Hitleri šarži. Meie kandi inimestel oli antud lõik maanteel Türilt Rapla poole
Mida lähemale Paidele, seda tihedamaks läks liiklus ja tuli täitsa
tempokalt võtta, et jõuda õigeks
ajaks ettenähtud kohta. Linna äärest Türi poole suundudes olid juba inimesed tee ääres lausa mitmelt
realt ja seal rahvamassis oli ka tuttavaid inimesi, kes meid nähes hõikasid, et me nende juurde läheks,
aga meil oli siiski oma lõik ketis.
Eriti tihedaks muutus autode voog
Türi linnas, me pääsesime veel läbi, aga hiljem, kui juba tagasi koduteele asusime, reguleeriti liiklust ja
seal oli päris palju inimesi busside
ja autodega. kes vist ei pääsenudki
ketti, kuna jäid ummikusse. Osa
inimesi lausa nutsid.
Aega kulus, aga oma lõigule me
jõudsime ja meil tuli käed pikalt välja sirutada, et saaksime keti kokku.
Kellelgi oli kaasas transistor või sai
seda kuulatud autoraadiost, igal juhul peagi kostus ülekanne, milles
korrati sõnumit nii Eesti, Läti kui ka
Leedu keeles ja mingi aeg lendas lennuk üle. Oli väga võimas tunne!

Paide Muusika-ja Teatrimajas
20. augustil kell 14.00
s

Meenutustekohvik

"KUIDAS ME TAASTASIME
EESTI VABARIIKI"
Balti kett 30 ja Eesti Vabariigi taastamine 28

Raamatute „Sajand Järvamaa valitsemise
ajaloos“ ja „Järvamaa Kaitsepataljon
Vabadussõjas“ esitlused
Muusikat teeb Lauri Lugu
Kohv ja kook
Sissepääs prii

Kirja pani Leino Juhkam

Muinasjutt armastuse kõikvõimsusest
Uksekell. Ukse taga seisab lillede
ja šampusega galantne härrasmees ja
küsib Tanjat. Oodatud 20-aastase
kaunitari asemel vaatab talle otsa aga
60-aastane ontlik vanatüdruk, samuti Tanja. Kuid uksega eksinud Igorit
ei lasta niisama lihtsalt minema.
Nii algab Rakvere Teatri romantiline komöödia „Kuni ta suri”, kus ema
ja 60-aastase tütre õhtuse vaikelu keerab pea peale ukse taha ilmunud Igor.
Kuna võimukas pereema Sofja on väidetavalt suremas, kuid ei saa elust lahkuda süütundega, et tütar jääb siia ilma üksi, mehe ja lasteta, kerkib mures Tatjanale idee tutvustada Igorit...
oma kavalerina. Iseenda õnne nimel
räägitud valedest sünnib üha uusi ootamatusi, sütitades keskealistes tegelastes endiski ootamatut elujanu. Südamlik vene komöödia tuletab meelde, et kunagi ei ole hilja olla õnnelik,
sest muinasjutud võivad juhtuda igaühega.
Peeter Raudsepa lavastatud „Kuni
ta suri” etendub Paide Muusika- ja
Teatrimajas esmaspäeval, 9. septembril kell 19. Osades Ülle Lichtfeldt, Maria Klenskaja (külalisena Eesti Draamateatrist), Anneli Rahkema ja Eduard Salmistu.

Foto: Alan Proosa
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KLÕPS! Paide Teatri suvela-

vastust „Eesti jumalad“ mängitakse Vargamäel veel 16.-18.
augustil. Pildil osatäitjad Ursel
Tilk ja Peeter Volkonski.

Foto lavastusest: Ants Leppoja/ Järvamaa
Eesti Südamaa

August Sa Ajakeskus
Wittenstein/Järvamaa
muuseumis
Järvamaa muuseum avatud E – R kell 8.00
– 17.00 ja L 11.00 – 17.00
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.

Vallitornis
Ajakeskuse külastamisvõimalus 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
20.08 kell 14.00 Paide Muusika-ja Teatrimajas meenutustekohvik „Kuidas
me taastasime Eesti Vabariiki“. Balti kett 30 ja Eesti Vabariigi taastamine 28.
Raamatute „Sajand Järvamaa valitsemise ajaloos“ ja „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas“ esitlus. Muusikat teeb Lauri Lugu. Kaetud kohvilaud. Sissepääs tasuta.
23.08 korraldab Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts bussiretke Albus asuvasse Kukenoosi küüni Ugala teatri etendusele „Etturid“. Eno Raua romaan
„Etturid” ilmus esmakordselt 1968. aastal ja oli oma aja kohta äärmiselt julge teos – teemaks Saksa ja Soome mundris sõdinud meeste metsavendadeks
hakkamine ning nende elutraagika aastatel 1944–1950. Buss väljub kell 17.45
Paide Muusika-ja Teatrimaja juurest. Osavõtutasu 20€ (hind sisaldab piletit
ning transporti). Lisainfo ning bussikoha ja pileti broneerimine telefonil 566
82165 (Ründo Mülts).
31.08 muinastulede öö bussiretk „Vabaõhumuuseumid Eesti põhjarannikul“

Teisipäeval, 20. augustil
EHE ruum 2019 lõpetamine ning
taasiseseisvumispäeva kontsert

Kell 20.00 Ans. Andur

Kell 22.00 öökino
lmiga "Mandariinid"

Uued trükised
Järvamaa muuseumist ja Ajakeskusest Wittenstein on võimalik soetada
2019. aastal 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 Levi ja Eva Jänes)
„Väikese linna suured mustrid“ – raamat Paide ajaloolistest interjööridest
(koostajad Karen Klandorf, Viljar Vissel, Kristiina Ribelus)
„Sajand Järvamaa valitsemise ajaloos“ (autor Henn Sokk)
„Eestimaa mõisad. Regio reisijuht“ (autor Valdo Praust)

EHE ruum programmi tõid teieni Paide Muusika- ja Teatrimaja, MTÜ Alternatiiv, MTÜ Uus Ruum, Järvamaa Noortekogu, Paide Avatud
Noortekeskus, Paide rattapood, Eesti Töötukassa Järvamaa osakond, Alllm OÜ, Ballzy.ee, Eesti Noorteühenduste Liit, Lipi Lapi Äri,
Korvpalliklubi 7, Paide Linnameeskond. Projekti toetas Paide linn, MTÜ Arvamusfestival ja Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp,
tegevusi on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, noortele suunatud tegevusi rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu
Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” raames.
EHE ruumi 2019 tegid Kaspar Tammist, Elo Kiivet, Maiko Kesküla, Riina Hiob, Kristjan Kirspuu, Indrek Kuuse, Tiit Kanne, Kalle
Komissarov, Kersti Viilup, Reima Nõmmik, Janno Lehemets, Egle Ninep, Karola Jaanof ning kaasa aitasid kümned linlased!
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Foto: Kermo Vahula

Kultuuriprogramm

Hea paidelane!
Arvata on mõnes mõttes lihtne – mulle mõni idee kas meeldib või ei meeldi. Hoopis keerukam on jõuda aga sellise arvamuseni, millel
oleks mõju, mis aitaks jõuda paremate lahenduste ja tugevama ühiskonnani. Seetõttu kohtume 9. ja 10. augustil juba seitsmendal arvamusfestivalil Paide rüpes!
Tänavuse festivali juhtmõte on tulevik ja iga
arutelu aitab meil paremini mõista iseennast,
teisi ning maailma, milles elame. Rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul on tähelepanu all
teadlased avalikus arutelus. Koos suuname pilgu tulevikku ning küsime, kuidas toime tulla
eesootavate muutustega nii üksikisiku kui ka
ühiskonnana?
Festivali kavas on 160 arutelu tervise, töö,
pere, suhete, noorte, kliima, energeetika, majanduse, hariduse, teaduse, eesti keele ja kultuuri, tehnoloogia teemadel. Lastele eri vanuses
on tegevust beebitelgis, lastehoius, töötubades,
lastearuteludel ja noortealal. Festivali kultuuriprogrammi kureerib esmakordselt Paide muusika- ja teatrimaja. Kaido Kirikmäe on reede
õhtuks diskoripuldi taha meelitanud Paide DJd eesotsas linnapea Priit Värgiga ning festivali
lõpetab laupäeva õhtul ansambel Lenna kontsert.
Mõned soovitused festivaliveteranidele ja
värskete elamuste otsijatele! Sea sammud demokraatiatrenni, kus avastame ühiselt oma
erimeelsuse, kaasatõmbmise või eneseväljenduse muskleid. Erakondade alal toimub #säutsukohting ehk silmast silma kiirkohtumine
poliitikute ja valijate vahel. Rahvaalgatus.ee
telgis saad anda oma toetusallkirja mõnele
olulisele kodanikualgatustele. Olge uudishimulikud ja esitage julgelt küsimusi – nii rikastate arutelusid oma arvamusega.
Tulevikule mõeldes pöörame erilist tähelepanu festivali keskkonnasõbralikkusele. Püüame festivali ala üles ehitada, toitlustust ja jäätmekäitlust korraldada võimalikult jätkusuutlikult. Toitlustustajad kasutavad biolagunevaid
toidunõusid ja jooke pakutakse Topsiringi pestavatest topsidest. Palun võta kaasa oma kohvitops ja joogipudel, mille saab festivali alal veega
täita! Pane tähele, et prügi kogume liigiti - biolagunev, pandipakend, olmeprügi – ja seda aitavad teha festivali rohesaadikud.
Arvamusfestival on kõigile külastajatele tasuta. Kui soovid festivali tulevikku kindlustada, palun soeta meie infopunktist meie tooteid
või tee ülekanne festivali kontole sobivas summas: MTÜ Arvamusfestival,
EE862200221065247784. Iga panus on oluline!
Rõõm on teatada, et festivali järgmine eestvedaja on Paide oma poiss Kaspar Tammist!
2020. aasta arvamusfestival toimub juba tema
eestvedamisel. Palju jõudu, häid mõtteid ning
mõnusaid kaaslasi talle sel teel!
Festivalil näeme!
Maiu Lauring
Arvamusfestivali eestvedaja

Arvamusfestivali kultuuriprogrammi on tänavu kokku
pannud Paide inimesed ning ka mitmed esinejad on linnaga
lähedalt seotud. Kultuurieluga hoiab kursis www.pamt.ee.

Neljapäev, 8. august
22.00 Improvisatsiooniline kontsert Paide Püha Risti kirikus. Esinevad Mari Kalkun, Robert Jürjendal ja Kaido Kirikmäe. Pilet 5/7 eurot.

Reede, 9. august

26
aruteluala

160+
arutelu

300
vabatahtlikku

20.00 Arvamusfestivali jazziklubi Arvo Pärdi muusikaaias
(Kitsas 3). Weekend Guitar Trio (Mart Soo, Tõnis Leemets,
Robert Jürjendal).
21.00 Paide Teatri sünnipäevapidu Wabakohviku hoovis
(Keskväljak 12).
21.00 Improvisatsiooniline kontsert CULLE keskväljakul.
21.30 Liis Lepik / Leho Rubis / Kaido Kirikmäe visuaalne
ja helikunsti projekt “Varjatud väljad” (Rüütli 32).
21.30 Õhtune rattasõit Paides: Arvamusfestivali eri. Kogunemine Paide raekoja ees.
22.00 Arvamusfestivali tantsuklubi keskväljakul. Paide
linnaga seotud DJ-d valivad muusikat hiliste öötundideni.
Puldis Bert Järvet (Raadio 2), Madis Aesma (Ans. Andur),
Kaido Kirikmäe (Kukemuru Ambient), Priit Värk (Paide
linn), Kirill Havanski (Paide teater). LIVE: Elis & Öö Klubi

Laupäev, 10. august
18.00 Paide muusikaviktoriin keskväljakul. Küsimusi esikoostavad Bert Järvet ja Kaido Kirikmäe. Parimatele auhinnad!
22.00 Lenna ja bänd keskväljakul. Arvamusfestivali otsad
tõmbab kokku Keskväljakul toimuv öökontsert!
Arvamusfestivali ajal saab tutvuda ka kohalike kunstnike
loominguga. Mõlema festivalipäeva jooksul ilmub ootamatutes kohtades festivalikülastajate ette ette visuaalse ja helikunsti projekt “Varjatud väljad”. Viis lühivideot ja loetud
teksti, mis suhestuvad maailma tajumise juurtega. Kas on
võimalik visuaalkeelde tõlkida kuulmist, kompamist, haistmist, maitsmist? Autorid Leho Rubis, Liis Lepik (Kultusfilm),
Kaido Kirikmäe.

Praktiline info
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Festival on külastajatele
tasuta
Käepaela saab festivali
alale sisenedes
Infopunkt asub
keskväljakul kiriku
kõrval
Arutelukava
www.arvamusfestival.
ee/kava
Paberkava Sõnarock (2€)
saab osta infopunktist
Meditsiinipunkt asub
Tallinna 11
Lasteala on Vallimäel
mänguväljaku ümber
Koerteala on Pizzakioski
tagusel rohealal
Oleme
keskkonnasõbralikud
Kasutame biolagunevaid
toidunõusid
Jooke serveeritakse
Topsiringi pestavates
topsidest (pant 2€)
Prügi kogume liigiti
(pandipakend,
biojäätmed,
olmejäätmed)
Võta kaasa oma pudel
ning saad seda veega
täita
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Süüa-juua pakuvad
Ja muidugi meie oma
armsad toitlustajad
• Kirna mõisa kohvik
• Türi pritsumehed
• Kultuurimaja memmed & Lions klubi
• Ajakeskus Wittenstein
• Marta Pagar
• Wabakohvik
• Kreisi trahter
• Südamesahver
• Pizzakiosk
• Pubi Nii ja Naa

Kaugemalt tulijad
• Reval Kondiiter
• Jäämari
• Anna Edasi
• Sushimon
• Redisfood
• KOHV1K
• Must Puudel
• ÖKO Food Truck
• Skuup
• Kohvikäru Nohik
• Caffeine
• Nudist

Arvamusfestival otsib
kodumajutuse pakkujaid!

Festivali meened
Infopunktis on
müügil festivali
sümboolikaga kingitusi ja meeneid.

Anna endast teada:
kodumajutus@arvamusfestival.ee või tel 524 8695

Minu arutelusoovitused
Silja Felt
Kesk-Eesti
Tre raadio
programmitoimetaja

Boltid võiks tulla Eesti teadusest?
Teadusala, 09. august 14.0015.30
Eeva Õun

Fake news
Postimehe ala, 9. august
16.00-17.00
Kes võttis õpetajatelt autoriteedi?
Haridusala, 10. august 14.0015.30
Geeniandmed: oht või võimalus?
Tervise ala, 9. august 18.0019.30
Kaarel Vene
Festivali TERE-tiimi vabatahtlik

Noorte vaimne tervis – kuidas jõuda kogemustest lahendusteni?
Noorteala, 10. august 12.3014.00
Noored soovivad olla tarbijad, mitte loojad?
Digitarkuse ala, 10. august
16.00-17.30
Kas järgmised Skype'id ja

piirkonnapolitseinik

Töötajate vaimne tervis – kelle mure see siis
ikkagi on?
Tulevikutöö ala, 10. august
16.0-17.30
Kas keerulised lapsed või keerulised vanemad?
Noorteala, 9. august 14.0015.30
Lahkuminek – mis saab lastest?
Õigusruumi ala, 9. august
12.00-13.30
Priit Värk
Paide linnapea

Erinevus rikastab - aga kui ma ei taha rikas
olla? Osalejate nimed avalikustatakse siis, kui toimub
arutelu, aga tuntud inimesed
ja eksperdid esindavad seal
Eesti ühiskonnas levinud ste-

reotüüpe. Väärtuste ala, 9.
august 12.00-13.30
Haip, millest ei saanud midagi. Ennustused, mis ei täitunud. Tehnoloogiahuvilistele.
Ainuüksi Henrik Roonemaa
teadmiste ja oskus seda serveerida, pärast tasub seda
kuulama minna. Digitarkuse
ala, 9. august 16.00-17.30
Väärikas elu ja surm. Talvel
raputas kogu Eestit Pealtnägija saade esimesest eestlasest, kes valis surmava haiguse ootamise asemel abistatud
enesetapu. Hannes Hermaküla juhtimisel lahatakse seda tõsist teemat, kas ja millistel juhtudel on abistatud
vabasurm lubatud. Väärtuste ala, 9. august 14.00-15.30

Millal teenib ühiskond teadusesse investeeritud raha tagasi?
Värske teaduse ala, 10. august
11.30–12.45

Maiu Lauring

MarthaBeryl
Grauberg

Festivali
eestvedaja

Muutus – kas
me oleme selleks võimelised?
Eesti 2035 ala, 10. august
12.00–13.00
Treenime erimeelsuse musklit! #demokraatiatrenn
Meie tuleviku ala, 9. august
16.30–17.15

Meie tuleviku ala, 9. august
19.15–20.00
#õpsonmõrd ehk kes kaitseb
õpetajat küberruumis?
Värske teaduse ala, 10. august
13.00–14.15

Karola Jaanof
Kodumajutuse korraldaja

Mis saaks, kui…
muudaks seaduse kehtetuks?
Õigusruumi ala, 9. august
16.00–17.30
Kunas olla vait?
Keskväljaku ala, 10. august
14.00–15.30
Kuidas muretsedes tumedat
tulevikku luua?
Tuleviku inimese ala, 9. august 18.00–19.30

Festivali kommunikatsioon

Kust leida vaikust?
Digitarkuse ala, 10. august
18.00–19.30
Kliimadialoog presidendiga
– tulevik on tänaste täiskasvanute kätes.

Leene
Veldre
Festivali vabatahtlik

Unicorn Squad – ükssarvikute pealetung!
Lastearutelude ala, 9. august
12.00–13.30,
Kaspar
Tammist
Arvamusfestival järgmine
eestvedaja

Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?
Tehnoloogiaala, 9. august
12.00–13.30
Eurotoetused otsas? Kas külamajast saab hotell?
Keskväljaku ala, 10. august
12.00–13.30
Parlamendierakondade esimeeste debatt
Meie tuleviku ala, 10. august
20.00–21.30

Arvamusfestivali
toodete

SOODUSKUPONG
Festivali T-särk 31€
(letihind 39€)
Riidest kott 8€
(letihind 10€)
Nahast käepael 12€
(letihind 15€)
Festival tooteid saad
soodushinnaga osta
infopunktist.
Lõika kupong välja ning
võta see kaasa!
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Jaanipäevaks sai Roosna-Alliku rahvas väliürituste korraldamiseks 3x6 m easy up telgi ja õuemööbli. 16. juulil paigaldati Roosna- Alliku mänguväljakule lastele uued vedrukiiged ja karussell.
MTÜ Allikaveed projekte "Vihm meid ei sega" ja "Lõbus lapsepõlv" toetas kohaliku omaalgatuse programm (KOP) ning Paide
linn, projektide eesvedajateks Sille Pudel ja Anneli Karma.

Augustikuu Anna koguduses
11.08 kell 12.00 Jumalateenistus armulauaga
14.08 kell 22.00 C-JAM öökontsert Anna kirikus. Piletid müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust kohapeal. Pilet 5€
25.08 kell 12.00 Kuld- ja hõbeleeri jumalateenistus armulauaga
Palume kõiki, kes on käinud Anna kirikus leeris aastatel 1969 – 1994,
võtta ühendust õpetajaga, et üheskoos pühitseda leeriaastapäeva!
Kontaktid:
Õpetaja tel. 53 406 396
Juhatuse esimees 51 53 667
Koguduse e-mail: anna@eelk.ee
Liikmeannetused jm. annetused panka: SEB a/a EE711010702000731007

www.emso.ee  FB/cjamcellofest  www.c-j.am

14. augustil kell 22

ÖÖKONTSERT ANNA KIRIKUS
E

S

I

N

E

B

C-JAM

Ootame teid külla meie kodukohvikutesse Matsimäe metsade ja
rabade vahele!
Kohvikud avatud 11.00-18.00
Õhtu lõpetab tasuta kontsert Küti talus!
Esineb: Mandotrio

Pilet 5 € • Piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

Kesk-Eesti 101,0

TÜRI VALD

ANNA KIRIK

Looritsa Saekoda

KVATRO

Toetajad: Paide linn, Aarman Puit OÜ, Kuma Print
Vaata lisa: fb Matsimäe kohvikutepäev

Paide Linnaleht

AUGUST 2019

KLÕPS! Ajakeskus

Wittenstein katsetas, kuidas oleks suvel läbida kunagist
ajaloolist taliteed
Valgma küla ja Paide linna vahel. Prognoositavast paarist
tunnist läks aega
rohkem. Kui praegu
on tee soovitatav ainult ekstreemmatkajatele, on Ajakeskusel plaan ligi
seitsme kilomeetrist rada ka tavamatkajatele „kohendada“. Looduse ilu
ning ajaloopärandit
on teekonnal palju!
Foto: Maarit Nõmm

Tasuta ning
soodustingimustel
õigusabi Paides
Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta
ning soodustingimustel õigusabi
Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti 15 kontoris
(Paide kontor asub Aiavilja 13).
Nõustatakse nii kohtumisel kui ka
veebis.
Projekti raames on kahe aasta
jooksul tasuta või soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid palju on veel kindlasti
neid, kes seda abi vajaksid.
Milliste muredega juristi juurde
pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni
olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja
vara jagamise probleemid. Samuti

on juristid andnud inimestele nõu
ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu
liikmete vahelistes vaidlustes ning
suhtluses kohalike omavalitsuste ja
ametiasutustega.
Tasuta ning soodustingimustel
õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et
kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu
tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud.
2) eelnevalt broneerida aeg kas
internetis aadressil www.juristaitab.
ee või telefonile 6 880 400 helistades
Seejärel on inimesel õigus saada
juriidilist abi kokku 15 tundi ühe
kalendriaasta kohta, millest:

* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)
* 3 järgmise tunni eest tuleb
kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik
hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
* 10 järgmise tunni eest tuleb
kliendil tasuda 40 eurot tunnis
Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ +
käibemaks.
Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see
näitab, et esimeste tasuta tundidega
leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad
juhtumid lahenduse.
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 6 880 400
või kirjutades abi@juristaitab.ee.
Rahandusministeerium
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Paide Linnaleht

Paide
ehitab
suvi
2019
Paide põhikooli ehitus on graafikus ning 1. septembril peaks esimene koolikell kõlama!

Paide Reopalu poolne piir on saanud lõbusa linnatähise.

Peetri pargi madalseikluspargi atraktsioonid on valmis, lähiajal
saab juba turnima minna.

Järvamaa Haigla rajatavalt
uuelt perearstikeskuselt langesid hiljuti tellingud ja katted.

Aiavilja tänav on saanud uue katte.

Roosna-Alliku rattarada, Paide kaasava
eelarve esimene
võiduprojekt, näeb
juba ka päris hea
välja!

Foto: Kert Kaasik

Paide Linnaleht
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E-Piim
Spordihall

Bruno
Souza
Caprioli

5.-9.08 kell 10:00 EKKL XII
rahvusvaheline suvekursus

Paide linnastaadion

Siim Luts ja Veiko Veskimäe.
Foto Jana Pipar

Tere tulemast,
Siim Luts ja
Bruno Souza
Caprioli!
Paide Linnameeskond sõlmis 2,5
aastase lepingu Eesti A-koondise
mängija ja Paides sündinud 30-aastase Siim Lutsuga, kelle jalgpallitreeningud algasid kodulinnas 94. a. Tema esimeseks treeneriks oli Kristjan
Vestung. Noorteklassis harjutas Luts
ka Kehtnas Viktor Metsa ja Margus
Lutsu käe all, kusjuures mõlemad
treenerid on ka tänasel päeval Paide
Linnameeskonna noortetreenerid.
2005. aastal tegi Luts 16-aastasena
debüüdi Paide LM ridades ja lõi ka
värava. Aasta hiljem esindas Luts Flora duublit. Meistriliiga debüüti tuli
oodata 2008. aastani, mil FC Flora
mängis 1:1 viiki Tallinna Kaleviga.
Esimene meistriliiga värav tuli 4:2
võidumängus TVMK üle.
2010. aastal tõusis Luts FC Floraga esmakordselt Eesti meistriks, aasta hiljem tuli täiskomplekt – tiitlivõit,
karikavõit ja Superkarika võit. 2013.
aastal siirdus Luts Rootsi meistriliiga klubisse IFK Norrköping. Premium liigasse naasis Luts FC Levadia värvides, kus kogunes 41 mänguga 14 väravat. Järgnes Tšehhi periood,
kus aastatel 2016-2018 mängis Luts
Praha klubis Bohemians 1905 ja alates eelmisest suvest FK Teplices.
Eesti U19, U21 ja U23 koondist 23
korral esindanud Siim Luts tegi Eesti A-koondise debüüdi 2010. aastal 1:1
viigimängus Liechtensteiniga. Esimene koondisevärav tuli 2014. aastal 2:1
võidumängus Tadžikistani üle, kusjuures see tabamus oli aasta ilusaima koondisevärava autasu ehk Hõbepalli vääriline!
Kokku on Luts Eesti koondist
esindanud 41 mängus ja löönud 4 väravat.
Siim Luts: „Tulla tagasi Premium
liigasse tundus hetkeseisus ainuõige
käik. Kuna vigastasin oma jalga ja
taastumine ei läinud nagu loodetud,
tuli juuni keskel teha lõikus, millest
taastumine võtab ligikaudu 3 kuud.
Eestis olles suhtlesin klubidega ja ot-

sisin samuti varianti, et siia jääda. Paidega olen olnud suhtluses juba pikemalt aega ja nende pakkumine ning
abivalmidus ka mind vigastuse ajal
toetada olid minu jaoks määrava tähtsusega. Olen alati arvanud, et karjääri jooksul sooviks mängida enda lapsepõlveklubis, kus minu jalgpalliteekond alguse sai. On olnud meeldiv
näha Paide Linnameeskonna arengut
ja seda, kui paljud inimesed on enda
aega ja ressursse selle elluviimiseks
kaasanud. Tahan tervitada klubi, oma
meeskonda, treenereid, juhtkonda ja
toetajaid ning loodetavasti näeme juba varsti staadionil!“
Paide LM tegevjuht Jaanus Pruuli:
„Siim Luts Paide Linnameeskonna
mängijana on olnud meie klubi jaoks
aastaid suur unistus ja mul on tõeliselt hea meel, et sellest unistusest sai
reaalsus nii varakult! Me oleme seda
korduvalt rõhutanud ja rõhutame ka
edaspidi, et soovime olla mängupaigaks nii Eesti kui välismaa noortele
talentidele, soovime oma meeskonnas
näha häid liidreid kogenud mängumeeste näol ja loomulikult tahame, et
Paide Linnameeskonna särki kannavad uhkusega ka Järvamaa parimad
tippmängijad! Lõpetuseks sooviksin
teha suure kummarduse meie fantastiliste toetajate ja suurepäraste ettevõtjate suunas, kelle toel Siimu liitumine
nii kiirelt teoks sai!“
Paide Linnameeskonnas hakkab
Siim Luts mängima numbriga 19.
Lisaks Siim Lutsule täiendas klubi oma ridu Brasiilia poolkaitsja
Bruno Souza Caprioliga, kellega sõlmiti 1,5 aastane leping. 23-aastane
Caprioli liitus Paidega Brasiilia esiliigaklubist Ituano FC, kus ta mängis
alates 2011. aastast. Ituano noortesüs-

teemis enamikes võistkondades
kaptenirolli täitnud Caprioli oli
2014. aastal koos sama klubi kasvandike Joao Morelli ja Luiz Felipe
Ramosega kolm kuud testimisel
Middlesbrough U21 meeskonnas,
kuid ei saanud Inglismaale siirdumiseks tööluba. Morelli on tänaseks
FCI Levadia ridades, Luiz Felipe aga
Rooma Lazio põhimees.
Bruno Souza Caprioli jõudis Ituanos profilepinguni 2015. aastal, aastatel 2016-2017 esindas Caprioli laenulepingute alusel Rio Brancot ja
Guaranit. Eelmisel hooajal mängis
ta Ituano ridades Sao Paolo meistrivõistlustel, kus osalevad sellised Brasiilia tippklubid nagu Santos, Palmeiras, Botafogo, Corinthians ja Sao
Paolo.

aastal, mil 18 mänguga käis kokku
Paide mänge vaatamas 3707 inimest.
Hooaja teist poolt alustas meeskond samuti suurepäraselt. 19.
voorus alistati koduväljakul tulemusega 6:1 FC Kuressaare, kus
kaks väravat sai kirja Yann Michael Yao, ühe Andre Frolov, Ander
Ott Valge, Alassana Jatta ja Henri
Välja. 20. voorus mängiti võõrsil
tabelikonkurendi ja tiitlikaitsja
Nõmme Kaljuga 1:1 viiki.

Paide hooaja
esimene pool
purustas
rekordeid!
Paide Linnameeskonna suurepärane hooaeg Pemium liigas jätkub, peale 20. vooru hoitakse tabelis kõrget kolmandat positsiooni.
See, et käesolev hooaeg on Paide parimatest, näitab ka asjaolu, et poole hooaja ehk 18. mänguga oldi tabelis 36. punktiga neljandal kohal,
jäädes tiitlikaitsjast Nõmme Kaljust maha vaid kahe silmaga. Senine poole hooaja punktirekord pärines 2013. aastast, mil Meelis Rooba juhendamisel oli Paidel tabelis
27 punkti. Toonane seis oli üsna
omapärane, sest 18 mänguga oli
saadud viike tunnistamata 9 võitu
ja 9 kaotust. Ka senine võitude rekord (9) oli nüüd edasi viidud 11
peale!
Kõige rohkem väravaid poole
hooajaga oli Paide löönud mullu,
mil peatreener Vjatšeslav Zahovaiko hoolealused olid 18 vooruga
skoorinud 30 korda. Nüüd on uueks
rekordiks 37. Samal ajal aasta tagasi oli meile löödud koguni 38 väravat, seega 14 sisselastud väravat on
ühe aasta lõikes ikkagi tohutu edasiminek. Senine parima kaitsetöö
rekord oli 25 ja seda näitasid Rooba poolt juhitud tiimid 2012. ja
2016. aastal.
Tänavuse hooaja 4 kaotust on
samuti rekordiks, seni oli poole
hooajaga kõige vähem kaotusi (7)
2016. aastal.
Ka kodupubliku külastajanumbrid on tänavu teinud rekordilise
tõusu – poole hooaja ehk 9 kodumänguga on meie mänge käinud
vaatamas 2926 inimest, mis keskmiseks publikunumbriks teeb 325
pealtvaatajat mängu kohta. Linnameeskonna kõigi aegade rekord on
keskmiselt 206 pealtvaatajat 2016.

Foto: Mati Hiis

Jatta valiti kuu
parimaks
mängijaks
Premium liiga juuni parimaks
mängijaks valiti meie ründaja Alassana Jatta, kes skooris neljas mängus, mille käigus sahistas võrku koguni 8 korral. 5 väravat lõi Gambia
ründaja Kuressaare võrku, ühe tabamuse sai mängumees kirja ka
FCI Levadia, Viljandi Tuleviku ning
Maardu Linnameeskonna vastu.
Selle kõige tulemusena oli Jatta
keskmine InStati näitaja vägagi tugev - 272.

Ühisvaatamised
Paide kesklinnas
Ootame kõiki meie võõrsilmängude ühisvaatamisele Paide kesklinnas. Vaatamised toimuvad varjulises kohas, nii et mängu nautimist ei sega ei päike ega vihm. Samuti on oodata palju emotsioone,
üllatusi ja vaheajamänge.
Augustis toimuvad kaks ühisvaatamist:
11.08 Viljandi Tulevik- Paide
Linnameeskond kell 19.00
17.08 FCI Levadia – Paide Linnameeskond kell 19.00
Kohtume kesklinnas Paide „Ehe
ruumil!“

17.08 kell 13:00 II.W/S liiga:
Paide LM III - Raasiku FC Joker
24.08 kell 13:00 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Põhja-Tallinna JK Volta
25.08 kell 15:00 Premium liiga:
Paide Linnameeskond Maardu Linnameeskond
31.08 kell 13:00 II.W/S liiga:
Paide LM III - Viljandi JK Tulevik II
01.09 kell 15:00 Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Tallinna
FC Flora
02.09 kell 18:30 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Vändra JK Vaprus
14.09 kell 13:00 II.W/S liiga:
Paide LM III - Viimsi JK II
15.09 kell 13:00 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Võru FC Helios

Paide linna
kunstmurustaadion

11.08 kell 17:00 III liiga (Ida):
PLM IV - Tallinna JK Augur
15.08 kell 18:00 U15 II liiga:
PLM (05) - Tartu FC Ararat (05)
17.08 kell 10:00 U11 IV alagrupp:
PLM U11 - Raasiku FC Joker
23.08 kell 10:00
Vanglateenistuse jalgpalli MV
25.08 kell 10:00 U15 II liiga: PLM
(05) - JK Tallinna Kalev Jüri (05)
25.08 kell 13:00 Naiste Teine
liiga: Paide Linnanaiskond Kohtla-Järve JK Järve (N)
25.08 kell 17:30 III liiga (Ida):
PLM IV - FC Maardu Aliens
31.08 kell 10:00 U11 IV
alagrupp: PLM U11 - FC Kose
08.09 kell 13:00 Naiste Teine
liiga: Paide Linnanaiskond Pärnu JK Vaprus (N)
14.09 kell 10:00 U11 IV
alagrupp: PLM(09) - PLM Türi(09)
14.09 kell 18:00 III liiga (Ida):
PLM IV - FC Sillamäe
***
08.09 kell 12:00 Matsimäe
rattaralli. Matsimäe järve jooks.
NB! Kalender võib muutuda ja
täieneda. Info: www.paidesport.ee

* Jõusaal *
Pallimängusaalid *
Aeroobikasaal * Maneež *
Suvi E-Piim Spordihallis
10.06 – 31.08 avatud:

E-R kell 10.00 – 21.00
L kell 11.00 – 18.00
P kell 11.00 – 21.00
20.08 kell 11.00 – 21.00

Alates 1. septembrist
E-Piim Spordihall avatud:

E-R kell 8.00 – 22.00
L-P kell 11.00 – 21.00
* Ringtreening
T, N kell 18.00
* Treener jõusaaliss
E, T, N, R kell 18.00 – 20.00
* Saun
P kell 12.00 – 15.30
(naised)
P kell 16.00 – 20.00
(mehed)

Paide Linnaleht
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Õnnitleme juuli- ja augustikuu sünnipäevalapsi!
84 Maret Peterson
79 Milvi Õlge
Juuli
84 Luule Liidres
79 August Uusme
101 Lidia Saulep
83 Mare Niinesalu
79 Maido Lipberg
97 Maria Kivimäe
83 Vaike Ansjaki
79 Lembit Junja
96 Aleksandra Arula
83 Anne Raigo
79 Enno Palumets
92 Ellen Markson
83 Laine Onna
79 Mare Veermaa
91 Nadezhda Kvashina
83 Hilma Toom
79 Anu Post
91 Ethel Aesma
83 Lauri Sarap
79 Valve Kiolein
90 Õie Roman
83 Lembit Rämmel
79 Malle Valdmann
90 Luule Mäsak
82 Õie Seepter
79 Hilja Raava
90 Lembit Veeber
82 Hille Sokk
78 Aino Ekštein
90 Erna Sillaots
82 Vilve Kosakovskaja
78. Evald Martsepp
90 Lidia Mõtsla
82 Helju Niglas
78 Aleksander
89 Helmi Eesalu
82 Evi Uulmann
Kapanen
89 Ilse Taluste
82 Eevi Peil
78 Silvi Heidok
89 Viivi Köhler
82 Maie Koort
78 Hilda Aolaid
89 Aino Toomesoo
82 Juta Kirss
78 Aime Allorg
88 Meedi Tammest
82 Aleksei Kangru
78. Anne Mikone
87 Selma Vürmer
82 Jüri Kriivan
78 Leili Lepik
87 Laine Kilk
78 Marta Raasik
87 Leida Noorlind
82 Laine Kitt
78 Margit Asmer
87 Evi Kasper
82 Galina Jagula
77 Maria Štröm
86 Helgi Ilves
81 Vilve Arusaar
77 Elvi Undrits
86 Olev Kauts
81 Valentina Jakovleva
77 Linda Voit
86 Luise Meister
81 Ella-Linda Borkvel
77 Jaan Vesker
85 Milvi-Renate Õigus
81 Viive Juvonen
77 Viivi Klis
85 Kalju Prükk
81 Aime Käi
77 Aime Rooba
85 Milvi Miitoja
81 Arne Linkolm
77 Galina Ivanova
85 Asta Laineste
80 Reet Lepp
77 Mare Reino-Alberi
85 Taimi Graubner
80 Tiiu Lepiste
77 Peeter Rang
85 Aleksander
80 Tiia Kruusmaa
77 Leili Merisalu
Graubner
80 Rein Paidla
77 Aro-Jüri Hanni
84 Aino Aare
80 Elvi Hints
77 Enno Tammepõld
84 Koidula Siimso
80 Elvi Roots

77 Inge Kõiv
76 Õilme Kaljuste
76 Raul Tendermann
76 Petro Gusar
76 Vello Käär
76 Milvi Rool
76 Helje Servet
76 Arvo Reiu
75 Mare Liiber
75 Eha Voosemaa
75 Leili Anton
75 Tooni Sõmer
75 Silvia Obert
75 Heino Leetmaa
75 Eda Milistver
75 Rein Põder
75 Tiiu Hints
August
98 Vilma Künnapuu
96 Lidia Sirotina
93 Valve Treufeldt
93 Linda Kleius
92 Linda Rao
91 Helmi Kaasa
91 Niina Arula
90 Valdur Adler
90 Eleonora Kasak
90 Meeri Adamson
90 Õie Tammest
89 Harald Kärpuk
89 Erich Kasela
89 Vaike Tulev

88 Asta Lauk
88 Zoja Buravtsova
88 Endel Deede
88 Karin Lindjärv
87 Helvi Jänes
86 Milvi Lieberg
86 Laine-Marianne
Salk
86 Liivia Krass
86 Virve Vällmann
86 Asta Lanno
86 Ilse Birk
86 Erna Trommel
85 Vaike Taalimäe
85 Helja Mardo
84 Eevi Kiis
84 Vambola Brenner
84 Pilvi Alba
83 Kalju Männik
83 Ants Kulmet
83 Linda Abner
83 Ivar Clausen
83 Fridrikh Veys
83 Ivan Gantšenko
82 Niina Dokina
82 Aime Lieberg
82 Nadežda Vaher
82 Maret Luisk
82 Maive Kiple
82 Ulve Kärt
82 Aado Vaino
81 Rein Lööper
81 Valentina Šubina

81 Tiiu Võsa
81 Arvi Hints
80 Ilona-Illi Harrik
80 Rein Rebas
80 Urve Urb
80 Esta Intelmann
80 Mare Teder
80 Maie Seepter
80 Ludmilla Dietz
80 Maret Gildemann
80 Toomas Kiiver
80 Aime Pettai
79 Kalju Suurtee
79 Juhan Sapp
79 Uno Piibeleht
79 Rein Tolsting
79 Silvi Männik
79 Anatoli Konjarov
79 Rahuleid Välling
78 Ivan Peuša
78 Ilme Kört
78 Ille Valk
78 Vello Veberson
78 Õie Luts
78 Endel Jervson
78 Lehte Pajoma
78 Vello Viira
77 Erkki Syväri
Alestalo
77 Ellen Petrov
77 Reet Tammsaar
77 Harri Tischler
77 Raul Jürgenson

77 Siiri Runnel
77 Malle Luht
77 Eha Kannel
77 Kalju Terasmaa
76 Ott Teivejõe
76 Maimu Lomp
76 Ene-Marje Kala
76 Jaan Voosemaa
76 Helju Tamme
76 Maimu Kõiv
75 Aino Tramm
75 Virve Uusmaa
75 Isabella Lausvee
75 Hinno Kirsch
75 Eha Linamägi
75 Veera Karstens
75 Aino Kukk
75 August Tsion
75 Ellen Aarde
75 Urve Mäe
75 Lii Miller
75 Harry Kangro
Pansionaat Paide
õnnitleb!
Juuli
91 Ethel Aesma
78 Leili Lepik
75 Eda Milistver
August
93 Leida Laikoja
89 Milvi Grossmann
86 Vaike Telling
77 Siiri Runnel

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Kaari 25.05.2019
Mira 2.06.2019
Brenden 10.06.2019
Rasmus 10.06.2019
Rosaly 15.06.2019
Henri 17.06.2019

Vesna Kuu 17.06.2019
Kristiina 19.06.2019
Kristofer 25.06.2019
Kennert 27.06.2019
Izabella 28.06.2019
Hannes 4.07.2019

Romeo 6.07.2019
Saskia 7.07.2019
Robin Otto 7.07.2019
Sireli 10.07.2019
Liisbet 12.07.2019
Herman 14.07.2019

Müügil sertifitseeritud kompost
Ostan metsamaa.
Telefon 552 0378

www.emso.ee  FB/cjamcellofest  www.c-j.am

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

Psühholoogiline
nõustamine,
paarinõustamine,
teraapiad,
enesearengu töötoad
ja loengud

SVETLANA
PÄRNSALU

+372 555 140 50
www.toetavadpraktikad.ee
14.08
kl 12.00
Festivali ja ansamblikonkursi avamine
Türi kultuurikeskuse väikses saalis
Tasuta
kl 19.00
Ansamblikonkursi laureaatide kontsert
Türi kultuurikeskuse väikses saalis
Pilet 5 ja 8 €

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

kl 22.00
Öökontsert Anna kirikus.
C-JAM
Pilet 5 €

Piletid müügil Piletilevis
ja tund enne algust kohapeal

15.08
kl 20.00
Veiniõhtu Kirna mõisas.
MARKO MATVERE JA OOPER-KVARTETT.
Veinielamuse loob uus Itaalia veinisari Casa Charlize.
Pilet 18 € (hinnas sisalduvad vein ja suupisted)

17.08
kl 16.00
Suvekooli väljasõidukontsert Laupa mõisas.
ÕPILASED, ÕPETAJAD JA C-JAM
Pilet 5 ja 8 €

18.08
kl 15.00
Festivali lõppkontsert
Türi kultuurikeskuse suures saalis.
Pilet 5 ja 8 €

Kesk-Eesti 101,0

TÜRI VALD

ANNA KIRIK

Looritsa Saekoda

KVATRO

AS Väätsa Prügila toodetud kompostile on
väljastatud SA Taaskasutatavate Materjalide
Sertifitseerimiskeskuse sertifikaat Nr 5.
Hind 12 eurot tonn (hind sisaldab käibemaksu)
Laadimine E-R 8-17 ja on tasuta
Lisainfo: 384 0111, info@prygila.ee
www.prygila.ee

