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Sookure lasteaia rühmade uksed said jõuludeks eriti uhked kaunistused!

Fotod: Kertu Viilup

Jõulukalender
Anna kirik
24.12 kell 14.00 Jõululaupäeva liturgiline jumalateenistus
Teenib õpetaja magister Andres Tshumakov. Kaasa teenib ansambel Decorus Musicus Jaanika Oja juhatusel.
25.12 kell 12.00
Kristuse sündimispüha
jumalateenistus armulauaga
31.12 kell 14.00 Vana-aasta
õhtu jumalateenistus armulauaga
Armsad koguduseliikmed, head kaasteelised! Soovin kõikidele õnnistatud advendi- ja jõuluaega ning uut Issanda aastat 2020!
Enne kui aasta lõpeb, on aeg eelnenud teele tagasi vaadata
ja rõõmu tunda käidud teest, mis meile on sel aastal lubatud
käia. Kogudus ütleb, et oli hea ja teguderohke aeg. Kõige enam
tunneme rõõmu uutest koguduseliikmetest, kes liitusid läbi

leeri ja ristitud lastest. Jumala õnnistus olgu nendega ja meie
kõikidega.
Aga nagu ikka, läheb aeg väga kiiresti ja mõned asjad ununevad. Seepärast palun teid, kes te olete Anna kirikus leeris käinud
ja seeläbi koguduse liikmeteks saanud, vaadake palun, kas te olete sel aastal oma liikmeannetuse teinud. Kui on ka mõni või veel
rohkem aastaid vahele jäänud, ärge kartke, te olete ikka ristiinimesed ja koguduse liikmed. Tehke ära see omapoolne panus kogudusele, et ta võiks püsida ja igapäevast tööd teha.
Liikmeannetuse saab kanda panka a/a EE 711010702000731007
SEB.
Tänan kõiki, kes on kogudust toetanud ja veel soovivad toetada. Tänan ka kiriku remondi annetajaid. Remondifondi saab samuti annetada panka a/a EE631010220056672016 SEB. Pühakiri
ütleb, et Jumal armastab rõõmsaid andjaid. Olgem siis ka seda tehes rõõmsad, sest ainult andes saame ise tagasi. Seegi on elureegel.
Jõuluõhtu kirikutes kostab üle maa - Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!
Ja laulame: Tänu olgu Jumalal kõigis paigus taeva all!
Nüüd on tõotus täidetud, meile Päästja kingitud!
Rõõmu ja õnnistust soovides
Lea Heinaste
koguduse õpetaja

Paide Püha Risti kirik
16.12 kell 18.00 Paide
Gümnaasiumi jõulukontsert. Tasuta
18.12 kell 19.00
Liis Lemsalu ja
Koit Toome
20.12 kell
19.00 Birgit Sarrap, Silvia Ilves,
Rein Rannap ja
Ott Lepland
24.12 kell 12.00
ja 16.00 Jõululaupäeva jumalateenistused
25.12 kell 10.00 I jõulupüha jumalateenistus
28.12 kell 17.00 Elina Nechayeva
29.12 kell 18.00 Saara Pius, Stig Rästa ja Victor Crone
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Paide linnavolikogu 21.11.2019
istungi kokkuvõte
•
•

Riigigümnaasiumi infot jagas direktor Margo Sootla
Võeti vastu Paide linna 2019. aasta 2. lisaeelarve. Sellega suurenes eelarve maht 68 026 € võrra. Eelarve maht on seega kokku 25 456 787,43
€, netovõlakoormus 58,9%.
• Kehtestati uus Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus
• Muudeti määrust „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" järgmiselt:
1) § 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: „1) üldhariduskooli õpetaja, abiõpetaja, õppealajuhataja, ringijuht, huvijuht, logopeed, eripedagoog, hariduslike erivajadustega õpilaste õppekoordinaator, pikapäevarühma kasvataja, karjäärikoordinaator, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog;“; 2) § 10 sõnastatakse järgmiselt: „§ 10. Linnavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate (välja arvatud pedagoogid) kuu töötasu
alammäärad Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate kuu töötasu alammäärad on järgmised: 1) kõrgema haridusega oma erialal töötaval spetsialistil 900 €; 2) keskeriharidusega oma erialal töötaval spetsialistil 750 €; 3) assistendil 750 €; 4) tugiisikul 650 €; 5) õpetaja abil
650 €; 6) abipersonalil ja ilma erialase ettevalmistuseta töötajal Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.“.
• Muudeti Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise korda ja
töökorda järgmiselt: 1) § 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: „(3) Paide
Täiskasvanute Keskkooli hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline. Hoolekogusse kuuluvad linnavolikogu esindaja, kaks kooli õpilasesinduse
esindajat, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikoolija teine gümnaasiumiastme õpetajaid, kooli toetavate organisatsioonide ja vilistlaste esindajad.“; 2) § 3 lõige 1 sõnastatakse järgnevalt: „(1)
Direktor esitab igal õppeaastal kahe kuu jooksul alates õppeaasta algusest Paide Linnavalitsusele kinnitamiseks uue hoolekogu koosseisu.“.
• Muutis Paide linna teehoiukava 2018-2022 lisa „Paide linna teehoiukava aastateks 2018-2022“ ja kinnitas lisa uues redaktsioonis. Teehoiukava eesmärk on anda teavet linna teede ja tänavavõrgu korrashoiul planeeritavatest tegevustest, mis võimaldab luua järjepidevuse
planeeritavates tegevustes ja tagada teede korrasoleku, ohutuse ja mugavad ning säästlikud liiklustingimused.
• Kehtestas Staadioni tn 2 ja Staadioni tn 4 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu. Huvitatud isikuteks on Paide linn ja Eesti Jalgpalli Liit. Planeeringu eesmärk on rajada Staadioni tn 4 kinnistule UEFA
II kategooria nõuetele vastav jalgpallistaadion ning anda ehitusõigus
ja muud tingimused staadioni teenindavate hoonete, rajatiste, parklate ja tehnovõrkude rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha.
• Omandati Tuljaku tänav T6 katastriüksus (katastritunnus
56701:001:0169, pindala 145 m²) Paide linnale hinnaga 30 eurot seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trasside projekteerimisega.
• Tutvuti volikogu komisjonide tööaruannetega
• Kuulati ära Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse info
Paide linnavolikogu ja linnavalitsuse istungite kokkuvõtetega saab lähemalt
tutvuda paide.ee - Juhtimine

Tegus jõuluootuse aeg

Anneli
Tumanski
Abilinnapea

Taas on käes jõuluootuse aeg, mis
sel aastal, nagu tellitult, algas valge lume ja külmakraadidega. Pimeda aja
kaunistamiseks süüdati külades ja linnas jõulutuled, kodudes oodatakse päkapikke. Jõuluootuse aeg on tegus aeg
haridusasutustes, noortetubades, raamatukogudes ja rahvamajades.
9. detsembril toimunud Tartu Ülikooli Eetikakeskuse väärtuskasvatuse
konverentsil “Harjutades kujuneb iseloom” sai kaheksateistkümne kooli seas
üle-eestilise tunnustuse Roosna-Alliku Põhikool, kes osales Tartu Ülikooli
eetikakeskuse tänavuses tunnustusprogrammis “Hea kool kui väärtuspõhine kool”. Kool osales programmis esmakordselt ning sai tunnustatud väärtuste märkamise ja nähtavaks tegemise ning väärtuskasvatuse teadliku rakendamise eest igapäevases koolielus.
Kiitus ja kummardus projektis osalenud õpetajatele ja õpilastele.
Teist hooaega alustanud Paide Teater tuli välja kahe uuslavastusega.
Koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga
etendati tantsulavastust “Between
Dreams and Drowning” (“Unistuste

ja uppumise vahel”), kus näitleja Ursel Tilk jutustab loo oma elust, armumisest ja lahkuminekust, unistustest
ja nende purunemisest. Teine uuslavastus “Ma olen tuul” esietendus Narvas koostöös Vaba Lavaga ja räägib kahest sõbrast (Johannes Richard Sepping, Joosep Uus), kes seilavad lõputul ja kujuteldaval merel. Pilet Paide
Teatri etendustele on suurepärane kingitus oma lähedastele ja sõpradele.
Viisu ja Roosna-Alliku rahvamaja ning Anna Vaba Aja Maja on korraldamas jõuluüritusi ja -pidusid.
Taastasime endise Paide valla traditsiooni korraldada jõululõunaid valla
eakatele. Seekord tähistasime jõule
koos endise Roosna-Alliku valla eakatega Anna Vaba Aja Majas.
Uuest aastast on oma klientidele
uut ja mugavamat teenust pakkumas
Järvamaa Keskraamatukogu viies sisse iseteenindusleti, kus inimene saab
omal käel raamatut võtta ja tagastada. Samas on töötajad alati uuenduse juures oma nõu ja jõuga abiks.
Sotsiaalvaldkonnas toimus oluline muudatus sünnitoetuse teise osa
maksmises, milleks ei pea lapsevanem enam ise avaldust tegema. Sünnitoetuse teise osa maksab välja linn
kümne päeva jooksul peale lapse pooleteise aastaseks saamist.
Soovin teile rahulikku jõuluaega,
aega olla koos oma pere ja lähedastega ning uusi ja huvitavaid ettevõtmisi uuel aastal!

Leia tee südamesse!
Head paidekad ja paidemeelsed!
Suur rõõm oli teiega seda aastat
veeta. Julgen väita, et Paide linnale oli 2019 erakordselt hea aasta,
mis jääb meelde kauaks ajaks. Kui
tuua välja vaid mõned näited, siis
ei üle ega ümber saa Tallinna tänava valmimisest ning uue koolihoone ehitusest. Aga nende objektide
puhul pole kõige tähtsam betoon
ja asfalt, vaid see, et inimesi linna
toov tee on sile ja kutsuv ning uus
kollane koolimaja lastesõbralik
ning õppimist ja liikumist soosiv.
Head meelt teeb Paide esimese kaasava eelarve võiduprojekti - maakonna moodsaima rattaraja valmimine Roosna-Allikul.
Lõppevat aastat võib tinglikult
pidada ka Paide vanalinna ärkamisajaks – Keskväljak on saanud
taas inimeste jututeemaks, ruumieksperiment võitnud tunnustust

erinevatel arhitektuuri- ja muinsuskaitsekonkurssidel, rohket tähelepanu on pälvinud kaunis tapeediraamat ning Elektrilevi taastanud vana alajaama. Samuti oli
tore lugeda ettevõttest, mis võtnud
nõuks osa Paide kauneid puitmaju taastada ning rajada neisse üürikorterid.
Aga vast kõige vahvam uudis
lõppevast aastast on siiski üks teistlaadi „investeering“ - Paide suvine
beebibuum. See näitab meie noorte perede tugevust ning teeb väikese ninanipsu ülemaalisele väheneva ja vananeva rahvastiku trendile.
Eriti tegi rõõmu asjaolu, et paljudesse peredesse sündis kolmas laps.
Õnne ja edu tublidele vanematele!
Mida järgmiselt aastalt oodata?
Kui Tallinna tänav toob inimesed
Paide kesklinna, siis tuleval aastal
valmiv uus maanteelõik toob ini-

mesed mugavamalt ja turvalisemalt meie piiridesse. Meist läheb
läbi Eesti pulbitsevaim tuiksoon,
kuid õnneks on põhjust maanteelt
maha keerata aina rohkem. Järgmisel aastal algavad näiteks muuseumi suurprojekti esimesed tööd
Tallinna tänaval ning jätkub vabaõhu spordikompleksi ehitus vanal
prügilal. Lisame siia veel koostööpartnerite projektid – perearstikeskuse ja pansionaadi juurdeehituse
valmimine ning piimatööstuse ehituse algus. Aga jätame tibude lugemise sügisesse.
Hea linlane, tänan sind suurepärase aasta eest! Soovin kõigile
uueks aastaks soojust südamesse,
valgust mõtetesse ning julgust tegudesse!
Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Paide rõõmudest
ja muredest
Priit Värk
Linnapea

Järjekordne aastaring hakkab lõpule jõudma, Paide linna jaoks on
see juba 728. Sajandite jooksul on
meie kodulinn näinud nii häid kui
halbu aastaid. Arvestades, et täna
elame vabas Eestis, sõdade- ja kriiside vabal perioodil ning majandusliku heaolu kõrgajal, siis võime veeta jõulud rahulikus rahulolus. Aga
eestlastele omaselt on meil kombeks
muretseda ja oleme asjadega rahul
harva ning ka siis vaid viivuks.
2019. aastas teeb rõõmu rekordiliselt suur 25,4 mln euro linnaeelarve, mis väljendus olulistes investeeringutes – uus koolimaja,

peatänava rekonstrueerimine, sõiduteede parendamised, ühisveervärgi rajamine Viraksaarde, siserulapark, rattarada Roosna-Allikul jne. Ka Statistikaameti teade,
et keskmine palk Järvamaal kasvas 105 eurot ehk 1212 euroni on
märk heast aastast. Kindlasti oleks
saanud paljut teha paremini ja igaüks näeb asju oma vaatenurgast,
kuid suures plaanis oli Paide linna arengu seisukohast hea aasta.
Mis mind siis muretsema paneb? Pilk tulevikku, palju kaugemale kui minu ametiaeg linnapeana kestab, ütleb, et selliseid aastaid
jääb vähemaks. Meie linna rahvastik kahaneb ja ka vananeb kiire
tempoga ning hetkel on Paides
10 485 elanikku. Nendest koguni
22% on vanuses 65+ ehk pensionärid, samas kui veel aastal 2010
oli 65+ eagrupi osakaal 16%. Prognoos aastaks 2035 on, et vanuses
65+ inimesi on Paides 31,6%. Sel-

lele lisandub ka pidev negatiivne
rändesaldo, viimase üheksa aasta
jooksul oli vaid tänu 2016 aastalõpu suurele kampaaniale see positiivne ja sedagi tõenäoliselt fiktiivselt, mitte reaalsete elanike näol.
Ma tahan nende numbritega
öelda seda, et Paides kasvab järjest
enam nende inimeste osakaal, kes
enam tööl ei käi ja keda tuleb ühiskonnal teenitult üleval pidada.
Kuid kui see demograafiapuu jätkub samamoodi kasvamist, siis on
kindel, et uusi koolimaju me ei ehita ja olemasoleva taristu korrashoid käib üle jõu. Seepärast saab
Paide linna tähtsaim siht olla elanikkonna kasvatamine, seda nii
sündimuse suurendamise kui ka
siseriikliku sisserände näol.
Lõpetuseks üks väga hea uudis.
Tänavu 5.12 seisuga on sündinud
Paides 105 last, samas kui aastal
2018. aastal sündis Paides lapsi 87.
Häid jõule!

Paide Linnaleht

DETSEMBER 2019

3

Kesklinn saab
juurde uue parkla
Siret Pihelgas
Abilinnapea

2022. aastal plaanib linn Keskväljaku äärde Väike-Aia tänava tühermaale ehitama hakata 60-kohalist parklat. Tänaseks on valminud
esialgne eskiisprojekt.
Uue parkla mõte on parandada
juurdepääsu Keskväljakule ja Vallimäele ning leevendada parkimisprobleeme suurürituste korral.
Parklasse on planeeritud muu hulgas kohad sõiduautodele ja turismibussidele, valgustus, jalgrattahoidla ning haljasribadega ääristatud
puhkekohad.
Et keskkonda säästa, tuleb uude
parklasse ka õlipüüdur, mis pärsib
autovedelike jõudmist põhjavette.
Juurdepääs parklasse on tagatud
peamiselt Tallinna tänava poolt, ent
sinna saab ka Väike-Aia tänavalt.
Oleme jõudnud ka sealsete kinnistuomanikega kokkuleppele, et ligipääsuteed, mis nende maa pealt
praegu läbi lähevad, tehakse uued.
Väike-Aia parklast ei tule kindlasti klassikaline parkla, kus domineerib asfaltkõrb. Oleme oma plaanides ette näinud, et maha pannakse sillutiskivi ning soovime säilitada maksimaalselt kogu kõrghaljastust – suured puud. Lisaks hakkavad parklat ilmestama põõsad ja

Uus parkla 60 autokoha ja kahe bussi parkimiskohaga
on ette nähtud eelkõige keskväljaku jaoks. Skeemil on
näidatud võimalikud liikumisteed parklast keskväljaku
infopunkti, kohviku või majatarvete kaupluseni – tegu
on väga lühikeste vahemaadega ja tulevikus on see
keskkond jalgsi liikumiseks ka palju mugavam, nt saab
üle väljaku liikuda otsemat teed pidi.
muu haljastus. Meie eesmärk on, et
visuaalselt jääks parkla roheline ja
esteetiliselt ilus. Oleme kohtunud
ka naaberkinnistuomanikega ning
neilt parkla osas heakskiidu saanud. Raha selle ehituseks tuleb linna eelarvest. Tegemist on ühe suu-

rema investeeringuga Paide kesklinnas pärast Tallinna tänava valmimist ning eesootavat Keskväljaku rekonstrueerimist.
Rõõmsaid valgeid jõulupühi
kõigile ning palju headust uueks
aastaks!

Paide linn sai noorte sõbra tiitli
NOORED SÜDAMES

5. detsembril tunnustasid Järvamaa noored ja noorteorganisatsioonid aasta tublimaid. Aasta sõbralikuma kooli tiitli sai Türi Põhikool
Koeru Keskkooli, Imavere ja Albu
Põhikooli ees.
Aasta noorte sõbraks valis
noortežürii Paide linna. Põhjenduses oli toodud, et linn on saavutanud viimase aasta jooksul väga
palju, teostatud erinevaid võimalusi noortele ning seda erinevates
valdkondades ja asukohtades. Ei

ole unustatud Roosna-Allikut ega
Paide kesklinna. Tiitli nominentideks olid ka Urve Vene ja Tanel
Teas.
Aasta teo laureaadiks sai Paide
Gümnaasiumi noorte linnaruumiprojekt „Paide noortele“, mis jäi silma jääva väärtusega ning noorte enda panusega kogukonda. Nominendid olid ka Öökool 2019 “Meil on
veel aega”, Suppama Hiit treening,
Pump Track, Paide Kunstikool uues
kuues ja Paide kinonädal 2019. Aas-

ta noorsootöötajaks valiti Türi Põhikooli huvijuht Merit Puna. Nominendid olid ka Tene Must, Lea Traks,
Erika Teras ja Elen Pent.
Aktiivse noore preemia pälvis
Triin Sooäär Türilt. Nominendid
olid veel Tuuli Oja, Sabine Krais,
Paula Kivimäe, Lisette Haug, Lisete Palmi, Kirke Perillus, Kadi Kõrts,
Iti-Kärt Nursi, Hans Artur Ehman,
Grete Roos, Gerle Rännik, Elizabeth Lindjärv, Eliise Joost, Arli Orlovski ja Anete Raabe.

Viking Window ja Allan Palmiste
on maakonna tublimad
28. novembril pärjati Järvamaa
tublimaid aasta tegijaid vabatahtlikus tegevuses. SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa tunnustasid tublimaid viies kategoorias.
Kogukonda toetav ettevõte - Viking Window
Viking Window AS on mitmeid
aastaid toetanud nimisponsorina
nii Paide-Türi rahvajooksu korraldamist kui ka Saku I liigas osaleva
korvpallimeeskonna tegevust. Läbi spordiürituste ja võistkonna toetamise on ettevõte panustanud tervisesse, liikumisharrastuse propageerimisse ja kogukonna ühtekuuluvuse toetamisse. Samuti innusta-

nud oma töötajaid osalema liikumisüritustel.
Hea algatus – Türi OTT
Aasta parim mittetulundusühing – MTÜ Türi Kogukonna
Selts (Türi KONN)
Aasta vabatahtliku eripreemia
– Malle Pau
Aasta tublim vabatahtlik – Allan Palmiste
Allan Palmiste on aktiivne harrastussportlane, kelle lemmikaladeks on rattasõit ja suusatamine. Tema idee oli rajada Paide vana prügila alale aastaringselt kasutatav tehismaastiku terviserada, mida arendab edasi nüüd juba Paide linn. Vabatahtliku tööna on Allan panusta-

nud väga palju oma aega raja ehitamiseks. Tänu sellele oli jaanuaris
võimalik tehismaastikule esimesed
suusarajad sisse sõita. Lisaks korraldas ta suusapühapäevaku, kus õpetas huvilistele vabatehnikas suusatamist. Kevad-suvisel perioodil jätkusid Allani eestvedamisel rajaehitustööd. Osava labidatöö tulemusena on valminud künkad, mis sobivad väga hästi BMX-ratturitele, raja pikkuse ja ligipääsetavuse parandamiseks organiseeris ta silla ehituse ja selleks vajaliku materjali. Tänu sellele oli võimalik rajal korraldada esimene rattavõistlus.
Aasta sädeinimene - Maarja
Brause

Klõps! Järve teel on pimedas nüüd valge!

Kauaoodatud valgustus sai lõpuks paigaldatud! Minge liikuma!
Alampalga tõus kergitab lasteaia kohatasu

Seoses riikliku alampalga tõusuga 584le eurole, muutuvad ka Paide linna lasteaedade kohatasud. Paide linn on kehtestanud, et lasteaia kohatasu linnas on 7,5% ja maal 5% alampalgast. Alates 1. jaanuarist 2020
on kohatasud vastavalt 43,8 ja 29,2 eurot. Alates 1. septembrist 2020
tõuseb maalasteaedade kohatasu 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
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160 aastat
raamatukogu teenust
Paide linnas
6.09.1858. aastal tegi väikseima
maakonnalinna Paide (1847. aastal
vaid 950 elanikku) foogtikohus otsuse, millega ta läks
Eestimaa raamatukogunduse ajalukku.
Nimelt määrati igal
aastal linnakassast 25
rubla raamatukogu
ülalpidamiseks. Nii
loodi esimene omavalitsuse kulul tegutsev
raamatukogu Eesti
alal. Lugejatele avati
raamatukogu uue kalendri järgi 10. septembril. Ometi peab
raamatukogu oma sünnipäeva ka 1.
veebruaril, kuna selleks kuupäevaks
tuli linnarahvale esitada aruanne
raamatukogu tegevuse kohta ja sel
päeval valiti ka komitee, kes juhtis
raamatukogu järgneval aastal.
Raamatukogu loodi selleks, et
edendada ajakohast haridust. Paide
kodanik maksis raamatukogu kasutamise eest aastas 1 rubla, lugejad
väljastpoolt linna 3. Raamatute laenutamine toimus kord nädalas. Raamatuid tuli kogusse valida nii, et
need poleks liiga teadusliku sisuga,
kuid siiski harivad. Romaanidest
tuli välistada need, mis „ilma hinge ja südant puudutamata pakuvad
meelelahutust vaid korraks“.
Raamatukogu jäi siiski oma
saksameelse fondi tõttu eestlastele võõraks. Alles sajandi lõpuaastatel hakati muretsema eestikeelset kirjandust.
Ka karskusselts „Idu“ sai 1899.
aastal loa raamatukogu avada. Esi-

algu oli see vaid lugemislaud ajalehtede ja ajakirjadega.
1911. aastal loodi selts Paide Raamatukogu. Lugejatele oli
raamatukogu avatud pea
iga päev.
1925. a. hakati tegema
ettevalmistusi linna avaliku raamatukogu loomiseks. Paide Raamatukogu
Selts andis uuele raamatukogule üle seni seltsile
kuulunud eesti- ja venekeelsed raamatud, mis
saidki uue Paide Linna
Raamatukogu põhituumikuks. Esimene raamat,
mis kanti põhinimestikku, oli E.
Vilde “Kogutud teosed” VII.
Raamatukogu oli avatud kaks
korda nädalas, kummalgi päeval 1
tund. Kutselist raamatukoguhoidjat ei olnud, tema ülesandeid täitis
linnavalitsuse sekretär. Kuigi raamatute kasutamine oli tasuta, nõuti igalt laenutatud köitelt 2 krooni
kautsjoniks. 1940. a. oli Paide Linna Raamatukogus 5880 köidet. Samal aastal reorganiseeriti Paide Linna Raamatukogu maakondlikuks
keskraamatukoguks ja tööle asusid
kutselised töötajad. 1944. a. sai raamatukogu ruumid endises kirikupastoraadis Lai 1.
1940- 50ndad aastad oli kahjuks
aeg, mil hävitati palju väärtkirjandust. Nii kujunes ka Paide raamatukogust tavakirjanduse kogu. Raamatukogus demonstreeriti kitsasfilmiaparaadiga populaarteaduslikke filme, kuulati raadiot, mängiti
malet, kabet jms.

1950. a. loodi iseseisev lasteraamatukogu. 1965. a. kolis raamatukogu Posti tänavale tühjaks jäänud
endisesse koolimajja.
1973. a. elati üle järjekordne reorganiseerimisprotsess - linna- ja
aleviraamatukogudest said keskraamatukogu filiaalid. Paide Keskraamatukogu nimi jäi 1990. aastani,
mille järel taastati Järvamaa Keskraamatukogu nimi.
Tekkis uus raamatukoguväline teenindusvorm - raamatubuss, mis alustas tööd 1975. a. ja lõpetas 1992. a.
1993. a. läksid raamatukogud kohalike omavalitsuste alluvusse. 2001.
a. alustas raamatukogu tööd uutes
ruumides Lai 33. Loodi uus kunstija muusikasaal.
Paide linnas asuv Järvamaa Keskraamatukogu on 160 aastaga kasvanud suuremaks ja pakub lugejatele
erinevaid vajalikke teenuseid. Alates detsembrist on võimalik lugejatel kasutada iseteenindusletti.
Koos harukogudega töötab täna
Järvamaa Keskraamatukogus 20
inimest.
Fondis on üle 91 000 raamatu, lugejaid on eelmise aasta seisuga 2 726.
Raamatukogu komplekteerib raamatuid kõigile maakonnas tegutsevatele raamatukogudele.
Raamatukogu teenus on endiselt
väga oluline ning ajas muutuv ja arenev. 160 aastat järjepidevust näitab,
et inimete huvi ja lugupidamine raamatute vastu ei kao kuhugi.
Jane Kiristaja
Järvamaa Keskraamatukogu
direktor
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“Maja on nagu kameeleon” mõtiskleb Paide muusika-ja
Tere,
armsad
teatrimaja
värske juht paidelased!
Martha-Beryl Grauberg
tervitusi
Paide (PAMT)
muusikateatrimajast,
Paide Saadan
Muusikaja Teatrimaja
onjasaanud
endale mille
uue juhi.
juhina
detsembrist
tööd
alustasin.
Soovin
teiega
Detsembrikuu algusest juhib Järvamaa kultuurisüdant jagada omaGrauberg.
mõtteid mulle
armsaks
saanud
majast
ning
Martha-Beryl
Millised
on Martha
mõtted
ja visioon,
teid osa
toimuvatest
kultuurisündsellestkutsun
saab aimu,
kuisaama
kiigatasiin
tema
motivatsioonikirja,
mis sai
linnavalitsusele
esitatudvaliku
juhi kohale
mustest, millest
leiatekandideerides.
lehe paremast veerust.

Olgu öeldud,
et teksti
on ruumi
puuduse tõttu
lühendatud
Paide linna
ja muusikaja teatrimajaga
olen seotud
vara- ning
lõikude
ette
on lisatud Ähmaselt
alapealkirjad,
et maja
lugejal
oleksoma
mugavam
sest
lapsepõlvest.
mäletan
avamist
tekstis navigeerida.
sünnipäeval aastal 1987. Laulja, tantsija, viiuldaja ja päevajuhina olen osalenud kümnetel majas peetud sündmustel
tänaseni välja. Siit olen saanud oma kultuuripiVarasem seotus Paide muusika-eelkoolieast
ja teatrimajaga
Paide linna ja muusika- ja teatrimajaga
olen seotudmuusika
varasest lapsepõlvest.
Ähmaseltvastu.
mäletan maja avamsiku, armastuse
ja kaunite kunstide
ist oma sünnipäeval aastal 1987. Laulja, tantsija, viiuldajana ja päevajuhina olen osalenud kümnetel
majas peetud sündmustel eelkoolieast tänaseni välja. Oma kodu kõrval on muusika- ja teatrimaja
Minu jaoksteine
on muusikaja teatrimaja
kohaliku
oluline
tõenäoliselt
koht, kus olen
Paides kõige
rohkem kogukonna
aega veetnud,jaoks
nii esineja
kuikokkusaamispublikuna.

koht. Eesti mõistes on tegemist unikaalse nähtusega, kus teineteise kõrval eksisteeri-

Maja
on Eesti
mõistes
unikaalne nähtus
vad Eesti
uusim
professionaalne
teater, harrastuskollektiivid beebidest pensionärideMuusika- ja teatrimaja on kohaliku kogukonna jaoks oluline kokkusaamiskoht ning soovin, et iga linlane
ni, kino,
kultuuriüritused
konverentsid.
pulbitseb
ning suudab
kiireltaastas
leiaks
vähemalt
kord nädalas,ning
iga järvamaalane
paarMaja
kordaelab
kuusjaning
Eesti teatripublik
paar korda
läbida
muljetavaldavaid
metamorfoose.
enda
jaoks
põhjuse sellesse majja
tulla. Pompöösse välimuse kõrval seisneb muusika- ja teatrimaja erilisus ja võlu minu jaoks rohkemgi selle sisus. Usun, et tegemist on Eesti mõistes unikaalse nähtusega, kus
teineteise kõrval eksisteerivad Eesti uusim professionaalne teater, harrastuskollektiivid beebidest penSiinkohal suur aitäh eelmisele direktorile Ülle Müllerile, kes tegi oma tööd suure püsionärideni, kino, kultuuriüritused ning konverentsid. Maja elab ja pulbitseb ning suudab kiirelt läbida
hendumusega ning
tõi majja ooperi,
kino, kontserdid
ja mis kõige
olulisem
–
muljetavaldavaid
metamorfoose.
Maja on balleti,
nagu kameeleon
ning see muudab
ta minu
jaoks põnevaks.
Kõik,
millega
tegeletakse,
on kellegi
Paide
teatriseal
–mis
on ju tõeline
ime. jaoks oluline. Küsimus on, kellena Paide muusika- ja teatrimaja
end identifitseerib ning milline võiks olla tema koht Eesti kultuurimaastikul.Kohalike kultuurisündmuste
puhul olen seda usku, et mida rohkem oma ala fänne kohalike ürituste korraldamisse kaasata, seda sisuUnistan,
et iga linlane
leiaks
vähemalt
kord nädalas,programm.
iga järvamaalane paar korda kuus
kam
ja kvaliteetsem
saab ka
maakonna
kultuurisündmuste

ning Eesti teatripublik paar korda aastas enda jaoks põhjuse meie majja tulla. Soovitan

Millised
on esimesed
majaTeatri
juhtimisel
südamest
vaatamasammud
tulla Paide
lavastusi, sest teater – see on mõeldud publikule.
Esiteks, organisatsiooni näo loovad inimesed, kes seal töötavad. Pean oma esimeseks ülesandeks Paide
Tulge, saage
osa kadirektorina
külalisteatrite
etendustest,
kontsertidest,
ningvõtmerollidesse
kõigest
muusikaja teatrimaja
luua hea
side maja meeskonnaga
ningfilmidest
leida oma tiimi
muust, mida
see
maja
pakub, sest
saab teiepoole
maailm
suurem.
inimesed,
kellega
koos
tegutsemine
ningnii
eesmärkide
liikumine
mind ennast ja teisi inspireeriks ja
innustaks. Teiseks, soovin end viia kurssi maja toimimise loogikaga ning koos meeskonnaga leppida
kokku visioon, mille suunas liigume. Kolmandaks, soovin luua hea sideme kohaliku kogukonnaga ja
Usun, et teilgi on mõtteid, mida majas võiks veel toimuda, mis võiks olla paremini või
kultuurirahvaga, et koos luua meeldejäävaid sündmusi Paides ja Järvamaal, aga ka teiste Eesti kultuteisiti. Andke sellest
julgelt
teada, sest see
maja onõppeasutustega,
meie kõigi jaoks.
urikorraldajatega,
sh teatrija muusikamajade
ja kultuuri
et hoida juba sõlmitud partnerlussuhteid
ning
leida
värskeid
mõtteid
ja
uusi
võimalusi
koostööks.
Ilusat jõuluootust ning kohtumiseni Paide muusika- ja teatrimajas!
Paide muusika- ja teatrimaja tulevikunägemus
Martha-Beryl
Grauberg
Soovin,
et majal oleks
kindel koht ja nägu Eesti kultuurimaastikul. Pean oluliseks hoida majas loomingulist, vaba ja sõbralikku õhkkonda ning häid sidemeid kohaliku kogukonnaga, kelle oma see maja minu
arvates on. Soovin tuua Paidesse hästi valitud kultuurisündmusi, mis rikastaks ja mitmekesistaks kohalikku kultuurielu.
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KULTUURISÜNDMUSED
18.12 kell 18 Paide Hammerbecki Põhikooli võimlemispidu.
Suures saalis. Tasuta!
19.12 kell 19 Kihnu Virve jõulukontsert „ELUKÜÜNAL“
Suures saalis. Pilet 10 ja 12 €
21.12 kell 19 glamuurne aastalõpupidu „SÜRPRIIS“
Pidu toimub kogu majas! Pilet 35 € ja 75 €
11.01 kell 19 kinoteater “VIHANE MEES”. Suures saalis.
14.01 kell 18 “HÜVASTI JÕULUAEG” kuuselõke.
Jõulukuused palume tuua PAMTi maja küljele.
15.01 kell 19 Vanemuine muusikalikontsert „MEMORY“
Suures saalis. Pilet 24 kuni 42 €
17.01 Koolitants. Maakondlik tantsupäev. Suures saalis.
19.01 kell 11 lastehommik „TEATER“ Läbi viib Paide teater.
Suures saalis. Pilet 3 kuni 3,5 €
24.01 kell 19 Paide Teater „MA OLEN TUUL“Minimalistlik,
napi sõnakasutusega näidend, mis on aga oma siseilma
poolest väga rikas. Suures saalis. Pilet 11 kuni 15 €
25.01 kell 11 Talvelaul 2020. Suures saalis. Pilet 3,5 €
28.01 kell 11 Kuressaare teater „SIPSIK“. Suures saalis.
Pilet 7 €
28.01 kell 13 Kuressaare teater „JÄRGMINE PEATUS:
KOSMOS“ Suures saalis. Pilet 8 ja 12 €
5.02 kell 13 Ugala teater „MÄNG ON ALANUD“
Suures saalis. Pilet 8 ja 12 €
10.02 kell 19 Endla teater „WINDSORI LÕBUSAD NAISED“
Suures saalis. Pilet 15 ja 17 €
13.02 kell 19 Musta kasti etendus „JÕUD“
Suures saalis. Pilet 12,50 kuni 20,50 €
14. ja 15.02 kell 19 Paide teater „MA OLEN TUUL“
Suures saalis. Pilet 13 ja 15 €
18.02 kell 19 Tõnis Niinemets grow-up comedy
„THE KID“ Suures saalis. Pilet 13 ja 15 €
24.02 Eesti Vabariik 102 Paide linna kontsert-aktus.
26.02 kell 19 Rakvere teater„ILMA SINUTA“. Suures saalis.
4.03 kell 18 Rahvusooper Estonia “OPERETIKUNINGAS IMRE
KALMAN” Suures saalis. Pilet 14 ja 28 €
9.03 kell 10 ja kell 12 lastepäev “TEEME ISE MUUSIKAT”
Töötoad toimuvad erinevates ruumides. Piletid broneeritud!
14.03 piirkondlikud tantsupäevad “KOOLITANTS”
Suures saalis.
21.03 kell 17 üle-eestiline koolinoorte moekonkurss
“MoeP.A.R.K. 2020”. Suures saalis.

Liitu kino meililistiga www.pamt.ee/kino
Kehtivad soodustused lastele, pensionäridele ja
gruppidele.
Kinokavaga tutvu www.pamt.ee

Glamuurne aastalõpupidu

SÜRPRIIS

Pidu toimub 21.detsember kell 19
Tänavune aastalõpupidu Paide Muusika- ja Teatrimajas toob suurele lavale Utopia Entertainmenti tantsulavastuse, kolmeosalise revüülavastuse meremehe
unistusest, igatsusest ja ihadest. Õhtule lisab suursugusust laulja ja artist Teele Viira, keda võib siin kohata
uutes ning huvitavates rollides.
Tantsulavastuse vahel saab suurel laval näha ka
tuntud mustkunstniku Kevinski etteastet. Kevinski ei
ole lihtsalt tavaline mustkunstnik, vaid elukutseline
elamuslooja, kelle eesmärk on pakkuda vaatajale
tõeliselt unikaalset, inspireerivat ja elegantset
maagilist kogemust. Unikaalne esinemisstiil ning
lavakogemus on teinud Kevinski üheks ainulaadsemaks ja nõutumaks mustkunstnikuks Eestis. Pärast
lavaprogrammi jätkub pidu kammersaalis, kus
tantsuks mängib Ska Faktor. Alates südaööst
tantsutab kammersaalis rahvast DJ Mihkel Eller, kes
on mänginud eri sündmustel nii Eestis kui ka välismaal.
Peopilet 35 € ja paketipilet koos õhtusöögiga 75 €
KASSA tel 384 9137 / kassa@pamt.ee.
E-R kell 11-19
L-P tund enne tasulist üritust
Rohkem infot ürituste kohta: www.pamt.ee

Paide õpetajad tutvusid Saksamaa
sõpruslinna haridusvõimalustega
Novembri alguses külastas Paide täiskasvanute keskkooli personal Paide sõpruslinna AnnabergBuchholzi, et tutvuda sealse täiskasvanuhariduse võimaluste ning
koolisüsteemidega. Kohtuti ka Annaberg-Buchholzi linnapea Rolf
Schmidtiga. Väljakutsed, millega
Eestis silmitsi seisame, on väga sarnased ka Saksamaal – haridusteel
seisma jäänud õpilastel on madal
enesehinnang, vaimsed mured
ning madal motiveeritus. Kõige
suurem erinevus Eestiga võrreldes
on see, et Saksamaal peavad lapsed
koos vanematega oma valikud edasiseks eluks ära otsustama juba pärast neljandat klassi ning valida on
kas põhikooli ja kutsekooli või
gümnaasiumi ja kõrghariduse vahel. Et jätkata gümnaasiumis, peavad õpilase hinded olema väga
head ning õpilane peab olema saanud õpetajalt soovituskirja, mis
gümnaasiumi valiku otsust toetab.
Saksamaa koolisüsteemis ei eksisteeri selliselt täiskasvanute keskkooli, nagu Eestis, kuid sarnase
ideega täiskasvanuid toetav õppeasutus oli siiski olemas. AnnabergBuchholzis toimiv kool tegutseb
täielikult projektipõhiselt. Antud
asutus pakub täiskasvanud õpilas-
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tele ümberõpet uuele erialale ning
meenutab oma olemuselt kutsekooli, kuid õpilased on silmitsi samade probleemidega, millega Paide
Täiskasvanute Keskkooliski. On
noori emasid, kellel ei ole lapsehoidjaid ning on vaimsete muredega õpilasi, kes ei ole suutnud toime tulla tavakoolides. Nii õpilaste
toetamiseks kui motiveerimiseks
on tööle võetud tugipersonal.
Annaberg-Buchholzil on samuti olemas oma teater ning viis
muuseumi. Linn on alates juulist
ka UNESCO maailmapärandi nimistus.
Võib öelda, et igal päeval leiab
mõni õpilane, et ta on astunud vale rada ja tahab enda elus midagi
muuta. Samuti katkeb iga päev mõne õpilase motivatsioon ja ta vajab
õpiteel tuge. Olenemata sellest, et
Eestis on täiskasvanute keskkoolide praeguses vormis eksisteerimine lõpusirgel, on katkist haridusteed parandavaid koole siiski vaja.
Õppurid, nii praegused kui ja tulevased, vajavad tuge ja hoolivust,
et leida jõudu oma elu muutmiseks
ja haridustee jätkamiseks.
Ene Taurus
Projekti koordinaator

Paide Kunstikoolil on
aasta edukalt möödunud

Paide Kunstikool võib lõppeva aasta üle küll päris uhke olla. Oleme saanud endale uue nime ja sisu, mille tulemusena on õppijate arv ületanud
200 piiri. Uute õpperuumide saamine andis hoopis laiemad võimalused
loominguga tegemiseks, olgu seda siis
parema valgustuse või lisaruumi tekkimise näol. Ka õpetajate read on uuenenud, novembrist asus tööle noor
õpetaja Liina Tamme, kes on meie
kooli vilistlane ning lõpetanud ka
Tartu Kõrgema Kunstikooli maali erialal. Meil on meeskond, kuhu kuuluvad kunstivaldkonna tublid tegijad,

kel on tahtmist, professionaalsust
ning tulevikku suunatud väljavaadet.
Ma loodan, et oleme kogukonnas näha ja kuulda. Meie õpilaste loomingut on eksponeeritud nii Paides kui
Türil, näituseid on külastanud sajad
inimesed. Meie kooli sümboliseeriv
kaelkirjak andis Keskväljakul terve
suve palju kõneainet ning positiivset
tagasisidet. Olime maakonna suurüritustel väljas oma töötubade ja tegevustega. Meie õpetajad pakkusid nii
PAIde kui ka Sookure lasteaedades
kunstiõpet, mille läbi sai kunstiharidust rohkem kui 180 last. Loetelu

võiks jätkata, kuid peamine, meie kogukonnas armastatakse kunsti ning
osatakse sellest ka lugu pidada.
Mida soovida uueks aastaks? Et meie
õppijatel oleks inspiratsiooni, loometahet ning igas päevas ilusaid värve. Et
kunstikooli sõprade ja tuttavate pilk
peatuks ikka mõnel toredal kunstitööl,
millest rõõmu tunda. Et kunstikool
suudaks meie väikelinna argielu värvikiremaks ja põnevamaks muuta.
Paide kunstikooli pere soovib kõigile värve täis jõule!
Anneli Suits
Direktor

Parim kingitus on koosoldud aeg
Just sellise toreda kingituse otsustasid teha PAIde lasteaia mudilased
ühel novembrikuu õhtul oma isadele.
Õpetajad olid otsustanud, et oleks tore, kui vanemad prooviksid sel aastal
kaasa teha just neid asju, mida nende
lapsed lasteaias teha armastavad. Ühes
sellega avanes võimalus näidata, mida põnevat ja õpetlikku digivahendid
endas peidavad. Lapsed said koos vanematega tantsida oma lemmikvideote järgi, tunda rõõmu issi kukil või süles tantsimisest ning koos möllamisest. Samuti said nad panna proovile
oma taiplikkust erinevate robootikavahenditega ning lapsed said õpetada
oma vanemaid. Kui paljud emmed-issid teadsid enne, mis on Bee-bot või
Matatalab? Aga lapsed teadsid.
Veel avanes võimalus värvida värvipilti, mis pandi nutitelefoni abil elama, lahendada nutitelefonide abil viktoriini ning vastuseid teadsid jälle selle õhtu kõige targemad ja tublimad lapsed! Üheskoos mängiti veel legodega ning tutvuti sellise imeasjaga nagu
QR-kood, mida lasteaialapsed tunnevad kui salakoodi. Igatahes jätkus sellesse salapärasesse õhtusse nii nalja,
rõõmu, uusi teadmisi, energiat kui ka

hulganisti positiivset emotsiooni. Saime taaskord kinnitust juba teada tõsiasjale, et oluline pole mitte digivahend või mõni muu tehnikaime, vaid
see, et me tegutseme koos, ühiselt! Aitäh, armas lapsevanem, et lõid meie
ettevõtmises kaasa!

PAIde Lasteaia pere igatahes soovitab enda kogemustele tuginedes, et
parim kink nii jõuluajal, kui ka muul
ajal on üks vahva koosveedetud õhtu!
Grisly Kuuskler
Rühmaõpetaja

Ellen Niiduga Midrimaal




 

Novembris toimus meie väikeses
Tarbja Lasteaed – Koolis Järvamaa
esimese ja teise kooliastme õpilaste
traditsiooniline etlusvõistlus „Ellen
Niiduga Midrimaal.” Osalejaid oli
kokku 34 kümnest koolist. Lapsi hindas žürii koosseisus Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja ja endine
eesti keele õpetaja Eha Tasang, Maalehe ajakirjanik Lii Sammler ja kirjanik Heiki Vilep, Kõigil tuli esitada

üks luuletus Heiki
Vilepi loomingust
ning vabalt valitud
autori luuletus.
Kõik osalejad said
kingituseks raamatu
ja ristsõnaajakirja. Marko Udam sai
Heiki Vilepilt eripreemiaks kirjaniku enda raamatu. Täname kõiki juhendajaid ja osalejaid!
1.-3. klassi vanusegrupi parimad

1. Marko Udam (pildil) Hillar
Hanssoo PK
2. Ly Kotkas Hammerbecki PK
3. Liis Laagemann Laupa PK
4.-6. klassi vanusegrupi parimad
1. Kaspar Tarassov Albu PK
2. Rasmus Peets Hillar Hanssoo PK
3. Marta Liis Saia Käru PK
Dorrys Aruoja
Urve Salm
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IT-võistlus USA noortega
kogub Paides populaarsust
9. novembril toimus Hammerbecki Põhikoolis 8. rahvusvaheline Magic Capture The Flag veebipõhine küberturvalisuse võistlus. Paidet esindas 18 linna noort koos juhendajatega. Tegemist on ülemaailmselt populaarse võistlusega, mida korraldatakse USA-s ning mille üle 300 osalejat
võistlevad maailma eri paigus üle interneti. Paide noored osalesid võistlusel juba kolmandat korda. Kui esimesel korral oli Eesti ainus võistkond
Paide Gümnaasiumist, siis sellel korral võttis Eestist osa juba 19 võistkonda, neist viis Paides (lisaks 1 võistkond Järvamaa Kutsehariduskeskuse noortega Viljandis). Lisaks osalesid TalTech IT Kolledž ja Viljandi kutsehariduskeskus.
Võistluse sisu on lahendada erineva tasemega ülesandeid ning vastata
küsimustele (nt „kes on Linuxi looja”),
analüüsida arvutisüsteemi, et tuvastada, milliselt aadressilt viirus tuli jne.

Paide võistkondade
paremusjärjestus:
32. MARS (Rasmus Jürgenson,
Sten Marten Lepp, Markus Udam) Hillar Hanssoo PK (2715 punkti)
46. Prima2 (Marti Kutsar, Karl
Küün, Reijo Pau) - Paide Gümnaasium (2050 punkti)
36. Paidenutid9 (Raul Ruugla,
Aleks Lember, Rainer Ainomäe, Mai-

Hetk pärast võistluse lõppemist.
vo Sirelbu) - Hammerbecki PK (2440
punkti)
56. Eestitydrukud (Laura Pilv, Teele Lotte Trug, Elsa Punapart, AdeBriana Nurk) - Hammerbecki PK
(1730 punkti)
57. Kuulilennuteetunneliluuk (Timo
Zmud, Robin Lakiza, Karl Keio Aare,
Marko Sirila) - Hammerbecki PKl (1685)
Viljandis oli esindatud veel üks Paide noortest koosnev võistkond (Siim

Foto: Karola Jaanof

Song, Olaf Aaron Harry Mustallikas,
Kervin Lukas, Marcus Vahtra).
Kokku oli võistkondi 88. MARS
võistkonna juhendaja Kersti Kivisoo
sõnul oli nende eesmärk lüüa eelkõige eelmise korra punktiskoori ja mitte niivõrd kohta. See ka õnnestus ning
meeskond parandas tulemust ligi
1000 punti võrra.
Võistluse kaksikvõit tuli Eestisse.
1. koha saavutas TalTech võistkond ja

Foto: Eveli Laurson

Torniladumine õpetab meeskonnatööd
Eesti Pagari puhastusteenindajad
ja abitöölised täiendasid novembris
Järvamaa Kutsehariduskeskuses
oma erialaseid teadmisi puhastustööde valdkonnas ning arendasid
suhtlemist ja koostööd. Meie koolitaja Rita Vaher jagas praktilisi näpunäiteid puhastusvaldkonnas, kus
õpiteemadeks olid kaasaegsed töövahendid ja ergonoomiliste töövõtete harjutamine. Esialgu tundus õp-

pijatele ennast säästvate töövõtetega harjumine ebamugav, kuid ise järele proovides oli nii ikkagi lihtsam.
Koostöö- ja suhtlemisoskuste
arendamise koolitaja Eveli Laursoni juhendamisel analüüsisid õppijad senise meeskonnatöö kitsaskohti. Seejuures oli õppijatele toeks
praktiline pabertorni püstitamise
harjutus. Torni (ehk meeskonna)
ehitamise käigus on võimalik hin-

nata meeskonnaliikmete rolli (kes
on liider, kes otsustab), nende eesmärgile pühendumist, omavahelist
suhtlust, loovust ja teiste toetamist
meeskonnas. Torni ehitamise ülesanne paneb mõtlema ka selle üle, et
mis juhtub siis, kui torni mõni osa
on nõrk või puudub üldse.
Gärt Oselin ja Heleri Vallimägi
(Järvamaa Kutsehariduskeskuse
täienduskoolitus)

2. kohale tulid Viljandi Gümnaasiumi esindajad. Paide noorte osalemist
on kolmel korral toetanud Westminster - Paide Sõpruslinna Fond. Fondi esindaja Thomas Beyardi sõnul on
nad väga rahul Paide ja kogu Eesti
suure osaluse üle. Eesti võistkonnad
moodustasid sellel korral võistlevate
võistkondade koguarvust peaaegu
25%. „Alati on väga hea meel näha
Paide lapsi sellel võistlusel endale väl-

jakutseid pakkumas. Võistlus on lõbus, kuid aitab tõsta ka noorte enesekindlust, suurendada nende küber- ja
IT-oskusi ning avada silmi potentsiaalsetele karjäärivõimalustele.“
Noortele olid juhendajatena abiks
Kersti Kivisoo, Helen Trug, Dina Ressaar, Marko Sirila, Mari Taalmann.
Järgmine võistlus toimub 18. aprillil
ning loodame jälle meie tublide noorte aktiivset osavõttu.

TALVINE VASTUVÕTT
Plaatija 6k, +töökohapõhine õpe (TKP)
Puhastustööde juht 6k
Puhastusteenindaja 6k, TKP Tartu
Teetöömasinate juht 6k, +TKP
Sõidukite pindade hooldaja
ja rehvitehnik 1a

Mootorsõidukidiagnostik 1a
Laojuht 6 k

Sessioon- ja töökohapõhine ÕPE!
Täpsem info:

www.jkhk.ee
Avaldusi võetakse vastu
Paides, Säreveres ja
veebis www.sais.ee!
veeb
TTallinna 46, Paide
kool@jkhk.ee,
tel 525 3736

Vaata lähemalt www.jkhk.ee
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Mis saab keskväljak
Elo Kiivet
Linnaarhitekt

Keskväljaku muutmisplaanid on
palju kirglikke arvamusi sünnitanud.
See on hea, sest näitab, et linna süda
on paljudele tähtis. Omalt poolt saab
linnavalitsus kinnitada, et mingit varjamist või salatsemist toimunud ei ole,
vaid vastupidi – avalike aruteludega
alustasime enne võistlusülesande
koostamist ja kinnitamist ning ettepanekute põhjal muutsime nii mõnegi asja täpsemaks ja selgemaks.
Selge on see, et avalikus ruumis on
huvisid palju, mida ongi keeruline
soovikohaselt ära mahutada, kohati
need ka ristuvad omavahel. Siin on
vaja leida tasakaal, mis teeniks võimalikult paljusid inimesi ehk kaitseks
avalikku huvi. Paide keskväljak on läbi aegade olnud linnaelu sõlmpunkt,
turuplats ja kokkusaamiskoht ning
seda püüamegi arhitektuurivõistlusega taastada – tühjavõitu liiklussõlme asemel võiks see olla inimeste
ruum.

Arhitektuurivõistlus
2.12 kuulutati välja Paide keskväljaku arhitektuurivõistlus. Linnavalitsus korraldab seda koostöös Eesti Arhitektide Liiduga EV 100 „Hea avalik
ruum“ jätkuprogrammi raames. Arhitektuurivõistlus on hea võimalus
kaaluda mitut lahendust, sest võistlustöid tuleb rohkem kui nt projekteerimishanke puhul ja saab välja valida parima lahenduse.
Arhitektuurivõistluse eesmärk on
tuua keskväljakule rohkem elu ja anda ajaloolisele linnasüdamele tagasi
väärikas ruumikasutus ja kujundus
inimeste kohtumis- ja tegevuspaigana. Linna tõmbekeskus on hakanud
nihkuma eemale (nt kultuurikeskuse ja supermarketite juurde), kuid vajaks taas keskele koondamist, et vanalinna elustada ja selle arengut toetada. Nüüdisaegse lahendusega atraktiivne ja aktiivne väliruum elavdab
ka linna kultuurielu ja ettevõtlust.

Põhimõtted
ja ootused
Võistlusülesanne sõnastab soovid
ja ootused ning seab vajadusel piirangud. See on kooskõlastatud ka Arhitektide Liidu ja Muinsuskaitseametiga ning sisaldab ka vanalinna muinsuskaitsealast tulenevaid nõudeid (nt
mitte varjata vaateid ajaloolistele hoonetele, säilitada algupärased linnaruumi osad jne). Peamine eesmärk on
• kujundada ruum inimestele –
linnaväljak kui aktiivne suhtlusruum, mis ühendaks ajaloolise ja kaasaegse;
• pakkuda tegutsemisvõimalusi igas vanuses aasta ringi, sh
talvel (jõululinn, liuväli jms);
• võimaldada erineva sisu ja
suurusega üritusi (sh linna
suursündmusi), unustamata
esindusfunktsioone (lipuväljak, tähtpäevad), mistõttu
peaks uus lahendus olema
paindlik ja vastavalt vajadusele ümberkujundatav (nt teisaldatav);
• soodustada väikeärisid, koh-

Skeem 1. Punasega on tähistatud võistlusala ja sinisega kontaktala piirid. Kontaktala
ulatub pikemalt Posti tänavale kuni uue riigigümnaasiumini (Posti tn 12) ja Tallinna tänavale, kuhu tuleb XIX sajandi tegevusmuuseum (Tallinna tn 9 ja 11). Viirutusega ala on
eraomandis transpordimaa, mille osas täpsemad kokkulepped pole veel praeguse seisuga selged. Võistlustöös tasub seal arvestada nii miinimum- kui maksimumprogrammiga –
esimesel juhul jääb avalikku kasutusse ainult tänavamaa riba, teisel kogu praegu peamiselt parklana kasutatav plats.
vikute jt ettevõtete väliruumi
laienemist – rohkem inimesi
ja pikem seal viibimise aeg on
kasuks linnaväljakut ümbritsevatele äridele.
Kuigi ruumieksperimendid on olnud head katsetused ja inspiratsiooniks nii kohalikele kui ka võistlejatele, ei tule püsiv lahendus kindlasti samasugune – arhitektuurivõistlus ja
ruumieksperiment on täiesti eraldi
projektid, kel erinevad autorid-ehitajad ja kujundus.

kule uus kujundus, et ühendada see
sujuvalt linnasüdamega.
Keskväljaku uuendamisega koos
on kavas välja ehitada uus parkla Väike-Aia ja Tallinna tänava vahele praegusele tühjale haljasalale, et vähendada liikluskoormust kirikutagusel platsil. Projekteerimisel on 60 autokohaga parkla ning lisaks keskendutakse
mugavate jalakäijate ühenduste loomisele keskväljakuga ja haljastusele.

Jagatud ruum

Kuigi uue keskväljaku peamine
märksõna on jalakäijasõbralikkus,
peab liikluslahendus arvestama ettevõtete teenindamisega ehk kaubaautodega ja turismibusside läbisõiduga.
Ettevõtete parkimisküsimuse puhul
tasub eristada peatumist, mis võiks
olla ette nähtud lühemaks ajaks külastajatele või erivajadustega inimestele, ja pikemaajalist parkimist, mis
võib toimuda veidi eemal.
Eriti oluline on mugavad ja kutsuvad jalakäijate ühendused Väike-Aia
tn parkla ja Vallimäega, et need ruumid omavahel visuaalselt ja liikumise loogikat järgides paremini seostada.

Paide keskväljak peaks olema vähendatud kiirusega ja rahustatud liiklusega segakasutusala, jagatud ruum,
kus arvestatakse üksteisega ja mis on
muudetud autokesksest inimsõbralikuks. Kavandada tuleb ka rattaparklad ja mugav liikumine jalgratturile
ning ette näha koht bussipeatusele ja
mugavale ootepaviljonile, mis sobib
väljaku terviklahendusega.
Vastavalt muinsuskaitse tingimustele tuleb keskväljak säilitada olemasolevates mõõtudes ja kujundada ühes
tasapinnas, st ilma äärekivita sõiduja kõnniteede vahel (v.a väljaku idaküljel vahetult hoonete äärne kõrgem
kõnnitee). Keskväljak tuleb ka paremini siduda Vallimäega ehk anda selle lõunakülje trepistiku esisele välja-

Uus liikluskorraldus

Protsess
Keskväljaku muutmise mõtted on
liikunud pikalt ja selle teemalised aru-

telud ulatuvad vähemalt kümne aasta taha. 2008. aastal valmis ka ümberkujundamise projekt, kuid praeguseks ei vasta see muutunud vajadustele ega tänastele ootustele.
Ruumieksperimentidega on kolm
aastat (suved 2017–2019) katsetatud
erinevaid liikluslahendusi ja ehitatud
valmis justkui 1:1 mõõtkavas makett
inimsõbralikust avalikust ruumist.
2018. aastal hakati koostama uut
Paide linna arengukava, kus erinevates töötubades said osaleda kõik huvilised ja septembris võeti arengukava volikogus vastu. Tegevuskava näeb
ette kujundada keskväljak atraktiivsemaks jalakäijate- ja puhkealaks,
mille eesmärgiks on senise liiklussõlme muutmine jalakäijasõbralikumaks vanalinna osaks, kus toimuvad
erinevad tegevused. Seda võibki lugeda kohaks, kus sõlmiti avalik põhimõtteline kokkulepe keskväljak ümber kujundada.
2019. aasta kevadel alustas Eesti
Arhitektide Liit „Hea avalik ruum"
jätkuprogrammi partnerite otsimist
ja välja valiti nelja linna seas ka Paide. Juunis allkirjastati Arhitektide Liidu ja Paide linnavalitsuse koostööleping, et korraldada ühiselt keskväljaku arhitektuurivõistlus, jagades kulud võrdselt pooleks.
Sügisel alustati arhitektuurivõistluse materjali kokkupanekut. 3.10 toimus keskväljaku teemaline avalik ja

avatud töötuba raekojas. Eesmärk oli
saada tagasisidet ruumieksperimentidele ja sõnastada ootused tuleviku
keskväljakule ehk koguda sisendit arhitektuurivõistluse lähteülesande
koostamiseks. Lisaks toimusid eraldi töötoad koolides: Hillar Hanssoo
põhikoolis (3.10), Hammerbecki põhikoolis (14.10) ja Paide riigigümnaasiumis (11.11).
Seejärel valmis novembris esialgne võistlusülesanne, mille järgi arhitektuurivõistluse osalejad hakkavad
koostama keskväljaku ruumilahendusi. Võistlusülesande kavandit tutvustati volikogu neljas komisjonis
ning 13.11 raekojas avatud arutelu
vormis, see käis ka 21.11 volikogu istungil.
Arhitektuurivõistlus kuulutati välja 2.12 ja siis kinnitati ka võistluse žürii. Võistlustööde tähtaeg on järgmise aasta 12.02. Seitsmeliikmeline žürii, kus lisaks neljale kutsekvalifikatsiooniga arhitektile ja maastikuarhitektile esindavad Paide linna linnapea, volikogu esimees ja linnaarhi-

Vaade linna turuplatsilt
Püha Risti kiriku ja Tallinna tänava suunas
1920. aastatel.
Järvamaa muuseum
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Kui teed valged vorstid, tulevad ka jõulud valged! Roosna-Alliku Rahvamaja käsitööringi memmed õpetasid üksteisele kartulivorstide valmistamist.

Talv Ajakeskuses Wittenstein/
Järvamaa muuseumis

tekt, selgitab veebruari lõpuks välja
võidutöö ning seejärel toimub avalik
tutvustus koos näitusega kõigist
võistlustöödest.
Arhitektuurivõistlusele järgnevad
läbirääkimised võidutöö autoritega
projekteerimislepingu sõlmimiseks.
Projekteerimistööde käigus täpsustatakse võidutöö lahendust ja pannakse paika lõplikud detailid. Ehitustööde ajagraafik ei ole hetkel selge,
sest ilma Euroopa Liidu toetuseta Paide linn uuendatud keskväljakut valmis ehitada ei suuda, aga toetusmeetmete taotlemise tingimused ega aeg
ei ole praegu täpsemalt teada. Kas sellele eelneb projekteerimistingimuste
või detailplaneeringu koostamine,
saab selgeks alles võidutöö selgumise järel, kui täpne lahendus teada.
Kindel on aga see, et keskväljaku projekteerimine toimub seadusi järgides,
avatult ja avaliku aruteluga.
Rohkem infot (sh võistlusülesande)
leiab Paide linna kodulehelt paide.
kovtp.ee/keskvaljak

Skeem 2. Soovituslik liiklusskeem. Punasega näidatud
sõidukite liikumissuunad:
Tallinna ja Pärnu tn suunal
säilib kahesuunaline liiklus,
Posti tn on osaliselt ühesuunaline, kiriku eest võiks jääda jagatud ruumina ühesuunaline juurdepääs kiriku kõrval olevate elumajadele ja
platsi äärsetele äridele. Vee
tn muutub tupiktänavaks,
kuid autoga juurdepääs säilib endises mahus. Lillaga tähistatud ühesuunaline jagatud ruumi põhimõttel toimiv
juurdepääs Pikale tänavale,
mis võiks töötada hooajaliselt (nt suvel ja talvel jõululinna ajal suletud). Sinisega
märgitud projekteeritavast
parklast jalakäijate ühendusteed keskväljakuga, rohelisega tähistatud trepp
Vallimäele.

Järvamaa muuseum avatud E –
R kell 8.00 – 17.00.
Näitus „Kuusepuud kõik ehtima“
kuni 12.01 2020. Näha saab rikkaliku valikut Kesk-Eesti kodudes leiduvatest põneva looga jõulu- ja nääriehetest.
Näitus „Eesti tänab“ – Eesti Vabariigi riiklikud ja ametkondlikud
teenetemärgid. Vabariigi Presidendi Kantselei ja SA Ajakeskus Wittensteini koostöönäitus. Väljapanek avatud 21.01- 22.03. Näitusega
käib kaasas temaatiline muuseumitund põhikooli ja gümnaasiumi
õpilastele.

Vallitornis
Ajakeskuse külastamisvõimalus
K, N, P kell 11.00 – 18.00; R-L kell
11.00 – 21.00
Humoorikad ajarännakud läbi
Eestimaa ajaloo.
EV 100 „Rändame Eesti Vabariiki“.
Ajamasin viib teid läbi huumoriprisma
erinevatesse Eestimaa ajastutesse.
Märt Lõhmuse fotonäitus „Järvamaa pilvepiirilt“.
Fotokunstniku ja filmioperaatori Peeter Toominga 80ndale
sünniaastapäevale pühendatud
näitus „Mees valgel hobusel“. Väl-

japanek jääb avatuks kuni detsembri lõpuni.
Paide Ordulinnuse vahitorni tipus asuvas restoranis Ajastute Toidud saab proovida maitsvaid hõrgutisi erinevatest ajalooperioodidest.

MTÜ Järva Arengu Partnerid kinnitas 2020. aasta rakenduskavaga avatavad taotlusvoorud.
2020 kevadvoor vabaühendustele
ja omavalitsustele on avatud 01.07.02.2020 kell 15.00
Avatud on meetmed:
M1.1. Piirkonna arengutoetus, alameede 1.1.1, eelarves vahendeid 188
800 €
M1.2 Kogukonda arendavad ja liitvad ühisüritused, eelarves vahendeid
35 000€

2020 sügisvoor ettevõtjatele on
avatud 01.- 07.09.2020 kell 15.00
Avatud on meede
2.2 Ettevõtluse arengutoetus, eelarves vahendeid 190 000€
Tegevusgrupi meede on avatud
01.01 kuni 31.12.2020 kell 15.00
M4.1 Koostöö ja kohaturunduse
meede, eelarves vahendeid 22 140 €

Lisainfo ja taotlusmaterjalid
www.japnet.ee

Kauplejail tuleb tarbijaile esitada
korrektne hinnateave
Kaupleja peab pakkuma tarbijaile
kauba kohta tõest ja asjakohast teavet nii, et tarbijal oleks võimalik teha
teadlik ostuotsus. Tarbija eksitamine
on keelatud ning igal kauplejal tuleb
veenduda teabe korrektsuses, sest tihti on just reklaamitav hea hind see,
millega kauplejad tarbijaid meelitada püüavad.
Laadal või turul kauplemisel kehtivad poes kauplemisega sarnased
nõuded. Kuna ka turul kauba müümisel on tegemist kaubandustegevusega, siis peab turul müügi puhul järgima ka kaubandustegevuse seaduses sätestatud nõudeid. Muuhulgas
peab ka turul tegutsev kaupleja tagama tõese ja nõuetele vastava teabe
andmise müüdava kauba kohta ning
tähistama tegevuskoha kaupleja ärinimega, et tarbija teaks, kellelt ta kaupa ostab. Samuti on kauplejal kohustus anda tarbijale ostu tõendav dokument. Tõsi, alla 20 eurot maksva ostu korral peab ostu tõendava dokumendi andma vaid juhul, kui tarbija
seda soovib.
Kuigi laadal või turul kauplemisel
kehtivad poes kauplemisega sarnased
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nõuded, peab ka tarbija olema ise tähelepanelik. Näiteks tuleb veenduda,
et kui müüdava kauba pakkumisel on
nõutav ühikuhinna näitamine, siis
on see ka korrektselt esitatud. Ühikuhind on näiteks kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri või ühe
ruutmeetri lõpphind. Ühikuhinnaks
võib olla ka tükihind, kui kaupa ei
mõõdeta eelnimetatud ühikutes. Nii
oleme näiteks kokku puutunud olukorraga, kus kommide hind oli 100 g
kohta, kuid selline info edastamine
ei ole korrektne. Lisaks tuleb meeles
pidada, et ka turult ostes on tarbijal
samamoodi 2-aastane pretensiooni
esitamise õigus. Seepärast soovitame
kindlasti enne ostu sooritamist või
siis ostu ajal uurida müüjalt, kuidas
saab probleemide korral ühendust
võtta.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on oma kodulehel avaldanud
ka laadalise meelespea, millega soovitame kõikidel kauplejatel tutvuda.

Jäätmete sorteerimine
teeb head planeedile,
sulle ja rahakotile
Eesti kodudes tekib iga aastaga
kokku 430 000 tonni jäätmeid. Kui
see kogus laotada ühtlase 10-sentimeetrise kihina laiali, saaks sellega
katta 15 km2 suuruse ala, mis on
võrreldav Viljandi suuruse linnaga.
Ühe Eesti elaniku kohta tekib jäätmeid igal aastal 400 kg.
Kõige rohkem on segaolmejäätmetes biolagunevaid jäätmeid
(31%), plaste 18% ning paberit ja pappi 13%, tekstiili 5% ja klaasi 5%. Kui
need jäätmed liigiti koguda, oleks
segaolmejäätmete maht palju
väiksem.
Lähim suur eesmärk on, et alates
2020. aastast läheks Eestis ringlusesse vähemalt 50% kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ja
muust prügist. Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik kõigile majapidamistele. Sellest hoolimata sorteeritakse Eestis vaid 28,1% tekkinud olmejäätmetest.
Esimene hea põhjus, miks kodus
jäätmeid sorteerida, on rahaline kokkuhoid. Paljud pered on avastanud, et
peale jäätmete sorteerimisega alustamist on vaja harvemini tellida prügi
äravedu. Neljaliikmeline pere tekitab
aastas jäätmeid ligi 1600 kg ehk ~8m3
või ~8000 liitrit. Kuna segaolmejäätmetest üle poole on biolagunevad
ning ligi üks kolmandik on pakendid,
siis juba nende eraldi kogumisega tekib 70% vähem segaolmejäätmeid kui

varem. Seega tekib perel, kes kogub
eraldi vaid pakendi ja biolagunevad
jäätmed 8000 liitri asemel 2500 liitrit
segaolmejäätmeid aastas.
Teine levinud põhjus, miks jäätmeid kodustes majapidamistes ei
sorteerita, on teadmatus, kuidas seda tegema peaks. Kas ketšupipudeli peab seest puhtaks pesema? Mida
hakata peale vanade CD-plaatidega? Kas pakendite ära andmise eest
tuleb raha maksta?
Samuti levib mõnes piirkonnas
müüt, et sorteeritud prügi kallatakse hiljem prügiauto konteineris taas
kokku. Liigiti kogutud prügi kokku
ei kallata, kui jäätmekonteinerid sisaldavad õigesti kogutud jäätmeid.
Tihti juhtub aga, eriti kortermajade
juures on keegi olmejäätmeid visanud kas paberi ja papi või biojäätmete konteinerisse. Kui autojuht sellise konteineri kaane tõstab ja sinna
mittekuuluvaid jäätmeid märkab,
siis tulebki tal kogu konteiner võtta
kaasa olmejäätmetena.
Kogu prügist ligi kolmandiku
moodustavad pakendid. Enne pakendikonteinerisse viimist tühjenda pakendid ja vajadusel loputa veega üle. Pakendi pesemine harja või
nõudepesuvahendiga ei ole vajalik.
Näiteks tühja ketšupipudeli võid kergelt üle loputada ja visata pakendikonteinerisse, mille tunned ära kollasesse värvi järgi. Ära visatav pakendijääde peab olema tootest nii

puhas, et see ei määriks teisi sama
konteineri pakendijäätmeid. Erinevat liiki pakenditest saab hiljem valmistada uusi pakendeid ja see aitab
kokku hoida nii energiat kui vett.
Näiteks vanad piimapakid leiavad
uue elu joonlaudade, koolimööbli,
diplomaatkohvrite ja ka näiteks
kipsplaatide koostises.
Plastpudelid saavad uue elu uute
plastpudelite, põrandalaudade,
aiamööbli, aiapostide, fliispusade ja
ka näiteks jalgpallisärkidena. Keskmise spordisärgi valmistamiseks kulub umbes 10 pooleliitrist plastikpudelit ja magamiskoti valmistamiseks
läheb vaja 114 plastikpudelit.
• Ühe taaskasutatud plastikpudeliga kokku hoitud energia võimaldaks 60W lambipirnil kuus tundi põleda
• Ühe plekkpurgi taaskasutus
säästab kolm tundi töötava
arvuti jagu elektrit
• Klaas on 100% taaskasutatav materjal, millest ei lähe
uuesti kasutamisel raisku
mitte midagi
• Läänemerre jõuab igal aastal hinnanguliselt kuni 2200
tonni ravimijääke, mis on
peaaegu 30% müüdud ravimitest
Juhised, mis on abiks jäätmete
sorteerimisel:
www.envir.ee/et/jaatmed

Foto: Kuido Pettai

Tööturul on märksõna „oskused“
Ka uuel aastal jätkab Töötukassa
Järvamaa osakond kõigi järvalaste
nõustamist ja toetamist. Aitame õpilasi ja noori esmaste valikute tegemisel ja tuleviku planeerimisel. Pakume karjäärinõustamist ja infot
tööturu ning karjäärivalikute osas
nii koolides kui noorteorganisatsioonides. Töötavate ja töötute inimeste
oskuste arendamist, eelkõige Järvamaa oma ettevõtjate tööjõuvajaduste täitmiseks. Sama eesmärgiga, et
kohalikel tööandjatel oleks töötajaid,
oleme valmis toetama ka pensioniealisi inimesi uute oskuste omandamisel ja töövahendamisel. Vähenenud töövõimega inimestel on enne
uuesti tööturule naasmist võimalus
kasutada tugiteenuseid, koolitusi,
tööpraktikat, rehabilitatsiooni, töövõime hindamist kaalumaks sobiva
töökoha vastuvõtmist.
Uuest aastast muutuvad osalise
töövõimega inimete ettevõtluse alased võimalused. Kui töötuna arvel olnud vähenenud töövõimaga inimene
alustab ilma toetuseta väikeettevõtlusega, on tal hiljem õigus kasutada
Töötukassa järeltoe teenuseid. Nendeks on nii koolitused kui mentorlus.
Toetame töötute aktiivset tööotsimist. Töötukassasse tulek ei ole ei
enese näitamine, märkimine ega

pöördumine, vaid nõustamisele tulemine, kus saab konsultandi või juhtumikorraldajaga arutada töö leidmise võimalusi või parandada oskusi uuel töökohal edukaks püsimiseks.
Nii käesoleva aasta, kuid kindlasti
järgmiste aastate märksõna on - oskused. Ametialaste oskuste kõrval
väärtustatakse järjest enam digioskusi, suhtlemis- ja koostööoskust.
Elukestev õpe kätkeb endas sotsiaalse intelligentsuse, erinevate ainevaldkondade mõistetest ja nende omavahelistest seostest arusaamist, aga ka
oskust edukalt toime tulla erinevates
kultuurikeskkondades. Kui on töökaotuse oht või oledki töötu, siis Töötukassa konsultandid ja nõustajad on
oma kogemustega valmis sind edasise tegevuse planeerimisel ja suunamisel varmalt aitama.
Soovin kogu Järvamaale rahulikku jõuluaega, huvitavat uut aastat ja
julgust tulla abi küsima. Koos leiame
õige karjääriraja alguse ja lahenduse!
Eha Tasang
Töötukassa Järvamaa
osakonna juhataja

Klõps! Kriilevälja küla Selts tähistas 01.12 külaplatsil jõuluaja

esimest adventi. Süüdati jõulutuled ja lõke ning ehiti kodust
toodud ehetega külaplatsi väike, kuid armas kuusepuu. Külarahvas nautis kaasatoodud piparkooke ja sooje jõulujooke ning
rahuliku ja rõõmsat üksteisega koosolemist.
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E-Piim
Spordihall

20.12 kell
17:00 Spordiklubi Maribel
jõulupidu
22.12 kell 10:00
Tuletõrjespordi treeninglaager
29.12 kell 10:00
Tuletõrjespordi treeninglaager
10.01 kell 20:15 Korvpalli Saku
1. liiga: Paide Viking Window Tartu Ülikool/ Kuremaa SK

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

30. novembril toimus Roosna-Allikul Jaapani võitluskunstide päev, et tutvustada
traditsioonilist võitluskunsti ning selgitada parimad noorsportlased wadokai karates. Esmakordselt võisteldi poksikoti kumites, kus sooritati käe- ja jalalööke poksikoti pihta. Osales 30 karatekat RoosnaAllikult, Aravetelt, Järva-Jaanist, SuureJaanist ja Tallinnast. Loodetavasti andis
päev arusaamise, et harrastades Jaapani
Road to Simple Sessioni Eesti kvalifikatsioonvõistlus leiab sel
korral aset Paide siserulapargis! Parimad
pääsevad koos maailma parimate rulatajate
ja trikiratturitega
Simple Session 20 Year
Anniversary! - 20 aasta
juubelivõistlusele Tallinnas.

võiltuskunste, ei õpita kaklema, vaid tegeldakse iseenda arendamisega, mis
nõuab kannatlikkust ja järjepidevat
tööd. Üritust toetas Leader programm,
seda korraldasid Võitluskunstide klubi
Budokan, Järva Budokool, Roosna-Alliku
Rahvamaja ja MTÜ Allikaveed.

Kus ja millal?
Paide Avatud Noortekeskuses
Rula // 11. jaanuaril 13:00
BMX (Park & Street) // 12. jaanuaril 13:00
Simple Sessionile pääsevad kolm parimat (3 rulatajat, 3 BMX
Park osalejat ja 3 BMX Street osalejat)
Ajakava (kehtib mõlemal päeval):
13:00-14:30 Registreerimine ja soojendus
14:30-16:30 Kvalifikatsioon
16:30-17:30 Soojendus finaaliks
17:30-19:00 Finaal
19:30 Autasustamine
Registreerimine toimub kohapeal!
Osalustasu on 10€ ja tasumine toimub kohapeal sularahas!
Näeme Paides!

Alanud on registreerimine 39. Paide-Türi rahvajooksule! Kuni 14.02
on osavõtutasu 15 eurot, noortele alla 20aasta ja seenioridele alates 60aastast 10 eurot.
Uuri lisa võistluse uuelt kodulehelt rahvajooks.ee või linnajooksud.ee.
39. Viking Window Paide –Türi rahvajooks toimub 27.09.2020.

Igor Neemre
Treener ja korraldaja

21.12 SULETUD
22.-23.12 avatud
11.00 – 21.00
24.-25.12 SULETUD
26.-30.12 avatud 11.00 –
21.00
31.12 avatud 11.00 – 15.00
1.01 SULETUD
2.-5.01 avatud 11.00 – 21.00
* Piletite müük ja sissepääs
lõpeb 1 tund enne
E-Piim
E
Piim Spordihalli sulgemist
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Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Saada kaastöid
maarit.nomm@paide.ee,
tel 383 8623
Lisainfo: paide.ee – Paide
Linnaleht

Loore 6.11.2019
Kaur 7.11.2019
Adelen 11.11.2019
Desire 20.11.2019

Lisanna 26.11.2019
Gregor 27.11.2019
Ciara 1.12.2019

Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!
96 Õilme Šibalova
93 Helmi Puusaare
93 Helga Valk
92 Jakob Teder
92 Leida Pall
92 Aino Sokk
91 Ilse Rannik
91 Hilja Lall
91 Lilia Sergejeva
90 Ervin-Raoul Valla
89 Aino Toom
88 Salme Õun
88 Vaike Abel
88 Maria Syarki
87 Erna Treier
87 Hans Alba
87 Valentina Persidski
87 Karli Talviste
86 Vaike Tikk
86 Lea Mihkelev
86 Ene Andla
86 Jevgenia Priisalu
86 Lembi Perijainen
85 Heino Luht
85 Ilse Toomsalu
85 Aime Schumann
85 Helve Tambre
84 Aita Okas
84 Tiiu Reim

84 Jaan Ruusna
84 Matti Ausmaa
83 Mirapia Moon
83 Enn Toom
82 Leili Rehtla
82 Aime Kasekänd
82 Endel Lettens
82 Rein Zeemann
81 Kenno Taalkis
81 Mare Maadväli
81 Henn Sokk
81 Helve Kalvik
81 Galina Švets
81 Õie Kärpuk
81 Malle Pilve
81 Leida Pärnala
80 Leida Kendla
80 Eino Tramm
80 Tiit Aksel
80 Eevi Krull
80 Ludmilla Kiiver
80 Eevi Sikstus
79 Mare Tuurma
79 Laine Ammer
79 Rutt Feldberg
79 Veera Niinemets
79 Agnes Viira
79 Oskar Helmes
79 Auni Jürisson

78 Heidi Viedemann
78 Mare Käär
78 Eerika Jalak
78 Laine Trahv
78 Ants Grauberg
78 Ene Lepp
77 Vello Viks
77 Helle Jäetma
77 Malle Vaikla
77 Tiiu Maasalu
77 Peet Valdaru
77 Evald Jõgi
77 Urve Eisenberg
76 Mare Kütt
76 Vello Niglas
76 Veste Rooni
76 Aime Viimsalu
76 Anne-Ly Põlde
75 Aivo Abilon
75 Aino Pannel
75 Helgi Soopere
75 Erika Eigla
75 Avo Roo
75 Tamberg Ene-Mall
Pansionaat Paide
õnnitleb!
92 Aino Sokk

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

Ostan metsamaa.
Telefon 552 0378

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Matusetalitus mis toob hinge rahu!
Meie büroo leiad Suur-Aia 19, Paide

Kõik matusteks vajalik ühe koha pealt!
Tel. +372 58000906 vastab 24/7
www.hingesaatjad.ee
www.facebook.com/Hingesaatjad

Matusekorraldus kogu Järvamaal!

