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Laulupeol esinevad
Lastekoor
• Paide Hammerbecki põhikooli lastekoor
• Paide Hillar Hanssoo põhikooli lastekoor
• Peetri-Vodja lastekoor
Meeskoor
• Paide meeskoor
Naiskoor
• Paide muusika-ja teatrimaja naiskoor
Poistekoor
• Paide Hammerbecki põhikooli poistekoor
Segakoor
• Paide gümnaasiumi noortekoor
Valiklastekoor
• Järvamaa tütarlastekoor
• Valikmudilaskoor
•
Paide Hammerbecki põhikooli
tüdrukutekoor Viisikamber
• Paide Hillar Hanssoo põhikooli mudilaskoor
Tantsupeol esinevad
• 6.-8. klassi segarühmad
Paide Hammerbecki Põhikooli 6. klassi segarahvatantsurühm Kabujalake
• Paide Hammerbecki Põhikooli 7. klassi rahvatantsurühm Siuh Ja Viuh
• Paide Hillar Hanssoo Põhikooli 7.-9. klassi segarühm
Seltskond
• Paide Hillar Hanssoo Põhikooli Särasilmad
Naisrühm N2
• Naisrahvatantsurühm Järva Juulad
• Naiste võimlemisrühm
MTÜ SK KATI
Neidude võimlemisrühm
• Paide Gümnaasiumi neiduderühm Tantsuwõlu
• Paide HH Põhikooli neidude rühm
Noorte segarühm
• Paide Gümnaasiumi C- segarühm Seltskond
• Paide Hammerbecki Põhikooli 10.-12. klassi noorte
segarahvatantsurühm Südameke
• Paide Hammerbecki Põhikooli noorte segarahvatantsurühm Keerutajad
Pererühm
• Paide Hammerbecki Põhikool Tantsujalad 2.-3. klassi
segarühm
• Paide Hammerbecki Põhikool Tantsujalad 4. klassi
rahvatantsurühm
Segarühm S1
• Seltskond Vilistlased
Segarühm S3
• Paide Muusika- ja Teatrimaja segarühm Loomisel
Segarühm S4
• Paide linna segarahvatantsurühm Vallatsi

Tähepai lapsed
teenisid loomade
varjupaigale raha!
PAIde Lasteaia Tähepai rühma
lapsed osalesid projektis “Mis on raha?”, mis viis mõttele ise raha teenima hakata. Tuli leida esimene töö.
Hakkasime müüma kuivatatud õunu, mille valmistamine oli laste ülesanne. Valminud toodang läks nagu
soojad saiad ja esimene tulu meie
ühiskassasse oli teenitud. Laste rõõm
oli piiritu!
Esimene “palk” teenitud, otsustasime sellega aidata kodutuid loomi Viljandi Loomade varjupaigas.
Lisaraha teenimiseks küpsetasime
jõululaadale pirukaid, viisime taarat ja meisterdasime müügiks võtmehoidjaid. Lapsed õppisid raha
väärtustama ja mis kõige olulisem,
oskasid oma vaeva ja hoolega teenitud raha ära anda ning teha head
kellelegi teisele.
Lapsed tõid ka oma kogutud
münte, käisid vanematega taarat vii-

EHE

mas ning tõid kassidele mänguasju.
Ka laste omavahelisse mängu tuli
teema sisse, näiteks ehitasid poisid
oma loomade varjupaiga. Sel hetkel
tunneme kui siiras, soe ja hooliv on
see väike inimene ning kui palju headust mahub tema sisse.
Maikuus käisime poes loomadele toitu valimas ning kaunistasime
toidukasti. Nii ärevat hommikupoolikut kui väljasõidupäeval, pole Tähepai õpetajad vist ammu näinud.
See projekt õpetas lapsi mõistma, et
raha teenida ei ole lihtne ning aitas
mõista, kui oluline on kodulooma
puhul vastutustunne. Aitäh, Tähepai lapsevanemad ja Viljandi Loomade varjupaik, et aitasite laste maailmapilti avardada ja pakkuda lastele ehedaid emotsioone!
Karit Koller
PAIde Lasteaia direktor

ru
um

29.06 - 20.08.2019

EHE RUUM PAIDE KESKVÄLJAKUL - AVAMINE. Laulu- ja tantsupeo tuleteekonna peatus,
rahvatantsurühmade pop-up kontsert, 29.juuni kell 13.00

LASTEHOMMIKUD - pühapäeva hommikuti kell 11.00 (30.06, 14.07, 21.07, 4.08 ja 18.08)
ZUMBA TREENINGUD ALYONAGA - teisipäeva õhtuti kell 19.15 (2.07, 9.07, 16.07, 23.07, 30.07,
6.08 ja 13.08)
PETANKI MÄNGIMINE - kolmapäeva õhtuti kell 18.00 (3.07, 10.07 ja 31.07)
RATTASÕIT PAIDE LINNAS - igal kolmapäeva õhtul kell 19.00
KINOÕHTUD - head Eesti filmid (29.06, 20.07, 3.08 ja 20.08)
PAIDE LINNAMEESKOND - jalgpalli ülekande ühisvaatamine (30.06, 19.07, 11.08 ja 1.08)

KONTSERDID

13.07 kell 19.00 PÄRDI MUUSIKAAIA KONTSERT
14.07 kell 17.00 heategevuskohvik Napavlova ning ansambel Kruuv
19.07 kell 19.00 PÄRDI MUUSIKAAIA KONTSERT
20.07 kell 20.00 kontsert, esinevad Sabine Krais, Paula Kivimäe ja Kaur Pennert
27.07 kell 20.00 Kaido Kirikmäe uue muusika kooli õpilaste kontsert ja muusikaviktoriin
3.08 kell 20.00 romantiline õhtukontsert “Armastuselaulud”, laulab Kelly Saatmann
4.08 kell 12.00 Eivere klaverifestivali õpilaste kontsert Paide raekojas
8.08 kell 22.00 ARVAMUSFESTIVALI AVAMINE ja kontsert Paide Püha Risti kirikus. Esinevad Mari Kalkun,
Robert Jürjendal ja Kaido Kirikmäe
20.08 kell 20.00 EHE ruumi lõpu ja taasisesesvuspäeva kontsert

TEATER

15.08 kell 19.00 HOOVITEATER 2019 festivali avamine ja luuleõhtu Paide teatriga
16. – 17.08 HOOVITEATER 2019 etendused Paide hubastes hoovides

MUUD KULTUURI JA VABA AJA SÜNDMUSED

7.07 kell 12.00 üldtantsupeo salvestuse ühisvaatamine, kell 14.00 üldlaulupeo otseülekanne
11.07 kell 18.00 Brain Games lauamängude õhtu
12.07 kell 19.00 avalik line-tantsutund ja line-tantsuõhtu, tule ja vaata või tantsi kaasa!
1.08 kell 19.00 Bingo õhtu
2.08 kell 21.00 CMT Ibiza Vibes DJ Set
3.08 kell 13.00 Skye terjerite kokkutulek
5.08 kell 19.00 XII Eesti kehalise kasvatuse õpetajate rahvusvahelise suvekursuse avamine

ARVAMUSFESTIVAL

9 - 11.08 Kultuuriprogrammi korraldaja Paide Muusika- ja Teatrimaja

Täpsem kava ja rohkem infot www.pamt.ee

Paide Linnaleht

JUUNI 2019

2

Foto: Mattias Tammet/ Vabariigi Presidendi Kantselei

29. mail külastas Paide linna President Kersti Kaljulaid ning kohtus ka linnavolinike ja –valitsusega.

Paide linnavolikogu 16.05.2019
istungi kokkuvõte
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Võttis vastu Paide linna 2019. aasta 1. lisaeelarve
Võttis Paide linnale laenu 10 aastaks kuni 2 230 000 eurot, kuna sellises mahus ei ole Paide Linnavalitsusel võimalik põhitegevuse tulude arvelt investeeringuid teostada. Laen on vajalik linnale oluliste investeeringute kulude katmiseks, sealhulgas SA Innove rahastatava
projekti „Paide põhikooli ümberehitamine ja osaline lammutamine“
omafinantseeringu ning Tarbja Lasteaed-Kooli Tarbja õppehoone katuse rekonstrueerimiskulude tagamiseks.
Muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda
Võttis Paide linnale kohustuse üle eelarveaasta, kus Maanteeamet rajab Mäeküla-Sargvere (Põllu tn) lõigus jalg- ja jalgrattatee järgmistel
tingimustel: 1.1. Maanteeamet korraldab ehitustööde riigihanke 2019.
aastal; 1.2. Paide linn jääb peale kogu projekti valmimist uute rajatiste
valdajaks; 1.3. Paide linn korraldab jalg- ja jalgrattatee korrashoiu; 1.4.
Paide linn rahastab Mäeküla-Sargvere lõigus tee ehitust 50% ulatuses;
1.5. Paide linn rahastab valgustuse ehitamist Põllu tänavast kuni Sargvere bussipeatuseni; 1.6. Paide linn finantseerib töid 2019. aastal 70 000
euro (sh käibemaks) ulatuses ning ülejäänud summa, eeldatavalt koos
tänavavalgustuse rajamisega 65 000 eurot, tasub 2020. aastal.
Võõrandas sihtasutusele Paide Spordikeskus otsustuskorras tasuta
Paide linnale kuuluva kunstmurustaadioni, et sihtasutusel oleks võimalik arendus- ja ehitustegevuseks toetusi taotleda ning kinnistut
efektiivselt majandada
Nõustus Viisu turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise
keskkonnaloa nr JARM-3/2003 kehtivusaja pikendamisega kuni 20.
detsembrini 2049.
Sõlmis Türi vallas Reopalu külas asuva Türi vallale kuuluva ühiskanalisatsiooni ala ulatuse ning kasutamise tingimuste määramiseks halduslepingu.
Omandas Iva tänava T5, Jõekääru (T2, T4), Kasekese (T1, T4, T8), Niidu (T1, T2, T8), Roosi (T3, T5, T6), Vilja(T11, T15) ja Tuljaku (T2, T7)
katastriüksused seoses AS-i Paide Vesi ühisveevärgiprojektiga
Vaatas üle revisjonikomisjoni kontrolli tulemused

Iga päev
olgu lastekaitsepäev
Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

Kuu alguses pidasime Paides
lastele pühendatud perepäeva.
Lembitu pargis polnud sel päeval
ilmselt mitte ühtegi õnnetut last
– sai mängida, joonistada, hüpata, ronida jne. Lions klubi Paide
Bastioni liikmena on mul hea
meel, et saime lastele rõõmu teha
sadade pannkookide küpsetamisega koos eakate klubi Hämarik
memmedega. Paralleelselt kogus
klubi ka annetusi, et aidata di-

abeedihaigeid lapsi. Aitäh kõigile korraldajatele, tegite lastele toreda sündmuse!
Laste heaolu ning turvaline
kasvamine on Paide linnale väga
oluline, mille oleme linna arengut silmas pidades ka üheks prioriteediks seadnud. Üks asi on
pakkuda meelelahutust ja vaba aja
veetmise võimalusi, teine pool on
keerulisem – tagada kõigile lastele õnnelik lapse- ja nooruspõlv
kodus, koolis, tänaval. On hea teada, et nii Paide linna lastekaitse,
noorsootöö kui ka koolide tugisüsteemid on heal tasemel ning
aitavad muresid lahendada nii lastel kui ka vanematel. Isa ja vanaisana tean ju, et laste kasvatamine on raske ning lapsevanemaks
olemist ei õpeta meile keegi.

Suvi on aga aeg, kus inimestel
on rohkem aega ka üksteisele ning
see on parim aeg suhete parandamiseks. Lähme oma lastega ujuma, metsa kõndima, täringumängu mängima või naabritele külla.
Hiljutisest uuringust selgus, et
lapsed on kõige õnnelikumad siis,
kui ema-isa nendega tegeleb. Ja
mis samuti väga oluline teada –
lapsed õpetavad ka meid. Näiteks
võitlemises keskkonnaprobleemidega. President Kersti Kaljulaid
märkis lastekaitsepäeval oma kõnes, et laste algatatud kliimastreike tuleb võtta tõsiselt - lapse muret ei tohi pisendada. Võtame oma
lapsi kuulda ning pühendagem
neile aega! Toredat suve, edukat
koolilõpetamist ning ilusat jaaniaega kõigile!

Seiklusrada ja kiiged linnaruumi!
Siret Pihelgas
Abilinnapea

Sel suvel saab Peetri park madalseiklusraja, kus saavad ohutult turnida ja
ronimisvõimeid proovile panna väikesed ja suuremadki. Rajale tulevad kolm
raskusastet kokku 20 erineva osaga. Selle projekteerib ja ehitab 3park OÜ, mis
valmistas raja ka Sookure lasteaiale.
Rajale tulevad erinevaid oskusi
arendavaid „takistusi“, sh ka kaks
trossilaskumist, mis lastele ja noortele eriti meeldivad. Ohutuse tagab
atraktsioonide madalus, mis muudab
kukkumisvõimaluse ja haiget saamise minimaalseks.

Madalseiklusrada on esimene
täiendus Peetri parki, mis peaks lapsi ja noori sinna rohkem meelitama
ning seega ka õues olemist põnevamaks muutma. Atraktsioon peaks
valmima hiljemalt sügiseks. Kui
mullu sügisel sai valmis tehisjärve
äärne mänguväljak, siis sel suvel
saab selle võimalusi juba täiel rinnal nautida. Tänavu valmib ka
Roosna-Alliku rattarada, mis sealsete noorte rõõmuks tuleb. Tahan
tänada ka Paide Gümnaasiumi
noormehi Sten Perillust, Andre
Tuult, Kristjan Milli, Ralf-Markus
Heerot, Sander Lakizat, Joonas Piiri ja Gervin Ansit, kelle kooliprojekt tõi linnaruumi kaks kiike,
pinksilauad ning kaunistusena juurde valgusketid! Kui meil on sellised
ägedad noored, on linnal rõõm nende nimel tööd teha! Seiklusrohket
suve!

Foto: Sten Perillus

Foto: 3park OÜ
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Paide linna eelarve
paisus 25,3 miljoni euroni
Paide linnavolikogu kiitis heaks
linna 2019. aasta 1. lisaeelarve, millega eelarve maht suurenes ligi 3,7
miljoni euro võrra. Maht suureneb
peamiselt sihtotstarbeliste investeeringutoetuste arvelt tehtavate investeeringute võrra, sh põhikooli ehituse riigipoolne toetus 3,19 mln eurot. Koos muudatustega on Paide
linna 2019. aasta eelarve maht kokku 25 388 761 eurot.
Linnapea Priit Värk kommenteeris, et võrreldes põhieelarvega on sisse viidud paar olulisemat muudatust

- Pika tänava sõidu- ja kõnnitee remont ja Roosna-Alliku lasteaia „Helliku" rekonstrueerimine lükkuvad
aastasse 2020. „Selle asemel lisasime eelarvesse taastusremondi Aiavilja sõiduteel, jalgtee rajamine Karja tänava lõigule, kus see veel puudub, ja Tiigi tänava taastusremondi
projekteerimise alustamine," ütles
Värk.
"Pika tänava edasilükkamine on
tingitud sellest, et AS-l Paide Vesil
on plaanis 2020. aastal Pikal tänaval torutöid teha, mistõttu on mõist-

lik tänavat remontida samal ajal ja
vältida topeltkaevamist. Küll kavatseme muudatusena rajada sel aastal
kõnnitee Karja tänavale, et tee noortekeskusesse ja rajatavasse siseskateparki oleks turvalisem."
Veel selgitas Värk, et lasteaia Helliku rekonstrueerimistööd lükkuvad
2020. aastasse, sest kevadel korraldatud ehitushanke tulemusel tõusis
maksumus võrreldes eelarvega oluliselt suuremaks ja seepärast tuleb
need tööd teostada tuleval aastal.
Paide LV

kuulutab välja konkursi
vabade ametikohtade täitmiseks:
RÜHMAÕPETAJA, 3,0
ERIPEDAGOOG, 1,0
MUUSIKAÕPETAJA, 1,0
LIIKUMIS- JA UJUMISÕPETAJA 1,0 (LAPSEHOOLDUSPUHKUSE ASENDAJA).
PAIde Lasteaed otsib uueks õppeaastaks oma perre rõõmsameelseid ja tegusaid
töötajaid, kes väärtustavad meeskonnatööd ja soovivad panustada nii rühma kui
ka asutuse tegemistesse.
Pakume avaraid töötingimusi, toetavat kollektiivi, võimalust enesearenguks ja
-teostuseks.
Vajalik on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.
CV, avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 28. juuniks
2019 digiallkirjastatult e-aadressile direktor@pailasteaed.ee.
Lisainfo tel 5512 515

Suvelaager Peipsi ääres!
Veel paar vaba kohta!
Paide linn ootab kõiki 7-14aastaseid lapsi ja noori
osalema suvelaagrisse Remniku õppe- ja
puhkekeskusesse Peipsi järve ääres
16.07-22.07.2019!
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TEADE! Paide Linnavalitsus algatas 20. mail korraldusega nr
288 Prääma tee 20a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise ja andis detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 0,72 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda
ruumiline terviklahendus kinnistu jagamiseks äri- ja tootmismaa ja
tänavamaa kruntideks ning äri- ja tootmismaa krundile kahe kahekorruselise hoone ehitamiseks. Võimalikku keskkonnaohtu kujutavaid rajatisi (nt tanklad, ohtlike ainete käitlemise ehitised) ei planeerita. Planeeringuala suurus on ca 0,72 ha. Planeeringuala hõlmab Prääma tee 20a kinnistu ning selle lähiala ulatuses, mis on vajalik tehnorajatiste ja liikluskorralduse planeerimiseks. Juurdepääs kinnistule on
Paide-Nahkmetsa maanteelt.
Enne detailplaneeringu koostamist on vaja koostada topogeodeetiline
alusplaan M1:500. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuks on
OÜ Nautse. Detailplaneeringu algatajaks, kehtestajaks ja koostamise korraldajaks on Paide Linnavalitsus (Pärnu 3, 72711 Paide linn, e-post paide@
paide.ee ). Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Paide
Linnavalitsuses linnavalitsuse tööajal ning linna kodulehel.

Heakorra tagamisel
peab kinnistuomanik
•

•

•
•
•

•

hoidma korras oma kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia ning
rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Vältima kinnistult pori ja prahi ning tolmu kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule. Kui reostajat või
risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle
omanik.
tegema vajadusel umbrohutõrjet, niitma muru (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm), pügama hekki ja põõsaid ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad
liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklemist.
Hajaasustuse piirkonna õuemaa kõlviku ulatuses ja tiheasutusala
piirkonnas korraldama rohu niitmise selliselt, et rohu kõrgus ei ületa 15 cm.
kinnistu rohumaal peab olema rohi/hein niidetud vähemalt üks
kord suve jooksul
tegema heakorratöid kinnistuga piirneval kõnniteel
hoidma korras ehitised ja nende juurde kuuluvad elemendid ning
ehitusprojekti kohaselt viimistletud hoonete fassaadid (sh krohvikahjustused). Aknad ja uksed peavad olema terved. Tuleb tagada,
et ehitistesse ei ole võõrastel isikutel juurdepääsu. Fassaadile on keelatud paigaldada elemente või tehnilisi seadmeid, mis ei vasta ehitusprojektile.
tihe- ja hajaasustusalal mittekasutatava ehitise omanik on kohustatud tagama hoone ohutuse ümbruskonnale (sh vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja võimaluse korral
ka krundile), tagama hoone juurde kuuluva kinnistu heakorra.

Mäeküla, Nurmsi, Sargvere, Suurpalu,
Valgma külade ühine

JAANIÕHTU

Sargvere Mõisapargis 22.06.2019 kell 19.00 - 01.00

Erinevad mängulised tegevused ja mängud,
matkad, rännakud, seiklusprogramm,
muusikatuba, kontsert, karneval
Hind: 126 €
Toitlustus:
4 x päevas
Majutus
rühmatubades

Broneerimine:
annika.noulik@paide.ee
telefon 555 94030

21.00 Tantsitab
Absolut-Lühis
Toitlustab:
Sleeping Beauties of
BBQ ja
Imavere Kõrts tasumine sularahas!

Mängud väikestele
ja suurtele
Üllatusesinejad

Vaata ka:
puhkekeskused.ee/
remniku/
Toetajad:

Sargvere MES, Valgma ja Suurpalu küla

Sissepääs
tasuta!
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KULTUURISÜNDMUSED
21.06 kell 19 Paide linna Jaaniõhtu. Peojuht Sulo
Särkinen. Tantsumuusikat teeb Folkmeister.
Paide Vallimäel, pidu on tasuta!

PAMTi SUVISED KULTUURIPÄRLID
EHE RUUM Paide Keskväljakul, 29.juuni – 21.august
2019 - pakub võimalust nii sportimiseks, mängimiseks
kui ka muusikanaudinguteks ja kinoõhtuteks.
Pärdi Muusikaaia kontserdid
13. juulil kell 19 – seal kuuleme viiulivirtuoos Sigrid
Kuulmanni, klaveril saadab Tiina Kärblane.
19. juulil kell 19 - kus laulab ooperi-, opereti- ja
muusikalilavadelt tuntud ning armastatud sopran
Kristina Vähi. Klaveril saadab Marko Martin.
9. – 11.08 ARVAMUSFESTIVAL. Kultuuriprogrammi
korraldab Paide Muusika- ja Teatrimaja.
15. – 17.08 HOOVITEATER 2019
Täpsem kava ja rohkem üritusi www.pamt.ee või FBs
Ehe ruum Paide keskväljakul!

HEAD UUDISED!
BALLETIPÄEV! Rahvusooper Estonia tuleb taas!
23. oktoober 2019 on päev uudishimulikele ja julgetele: balletti ei pea ainult pealt vaatama, vaid saab ka
ise proovida! Korraldame koostöös Rahvusooperiga
Estonia koolituse, mille jooksul on võimalus osaleda
lõbusas balletitunnis. Õhtul saab silmaringi avardada
ning Paide Muusika- ja Teatrimajas balletti „Kratt“
vaadata. Piletid balletile on müügil, kiiremad saavad
valida endale kõige meelsama istekoha!
Müügile on saabunud ka AASTALÕPUPEO piletid.
Pidu toimub 21. detsember kell 19 Paide muusika- ja
teatrimajas. Suurel laval esineb Teele Viira ja Utopia
Entertainmenti tantsulavastus, väikses saalis tantsubänd Ska Faktor. Mustunstnik ja fotonurk.
PILETID EELMÜÜGIS: www.pamt.ee

Suvi Ajakeskuses
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 kuni 18.09.

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
27.07 Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi bussiretk Järva-Jaani kihelkonda „120 aastat Järva-Jaani tuletõr-

jet“. Lisainfo ja bussikoha broneerimine telefonil 566 82165.
01.08 Järvamaa muuseumi 114. sünnipäeva tähistamine muuseumi pargimajas ja ajakeskuses.
09.08 Arvamusfestivali eri: salongiõhtu ja öine rännak Paide vanalinnas.
23.08 korraldab Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts bussiretke Albus asuvasse Kukenoosi küüni Ugala teatri etendusele „Etturid“. Eno
Raua romaan „Etturid” ilmus 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
teatrietendusele väljub kell 17.45
Paide Muusika-ja Teatrimaja juurest. Osavõtutasu 20€ (hind sisaldab
teatripiletit ning transporti). Lisainfo ning bussikoha ja pileti broneerimine telefonil 566 82165 (Ründo
Mülts).
31.08 Muinastulede öö bussiretk

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

Järvamaa muuseumist ja Ajakeskusest Wittenstein on võimalik soetada
2019. aastal ilmunud Järvamaa temaatilisi trükiseid:
Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas. Henn Sokk
„Ära. 34 Järvamaa pere Siberi – tee“.
Kaarel Aluoja
„Geomeetria kaudu harmooniale“
– Paide päritoluga kunstniku Eva Jänese loomingut tutvustav ülevaateteos.
Mai Levi ja Eva Jänes
„Väikese linna suured mustrid“ –
raamat Paide ajaloolistest interjööridest. Karen Klandorf, Viljar Vissel,
Kristiina Ribelus

Tasuta buss Sillaotsa ja Reopalu kalmistule 07.07
Suur-Kaare (Ristiku 8 juures)
Suur-Aia 22
Keskväljak 14
Soo ja Kure tn rist
Sillaotsa kalmistu

11.10
11.20
11.25
11.30
11.40

Sillaotsa kalmistu
Reopalu kalmistu
Suur-Kaare tänav
Suur-Aia 22
Soo ja Kure tn rist

13.20
13.30
13.35
13.40
13.50

Paide kino puhkab 15. - 30.juuni!
Tutvu tulevaste filmidega www.pamt.ee/kino
Soovitame liituda uudiskirjaga, et olla esimene,
kes kuuleb tulevastest filmidest.

PAIDE TEATER SUUR SUVELAVASTUS

Uued trükised

Suvi Paide
Vallimäel
21.06. kell 19.00 Paide linna Jaanituli
29.06 kell 13.30 Järvamaa memmede tantsupäev
„Meiekandi memmepidu“
12.07 kell 21.00 Hovery Covery
24.07 kell 19.00 "Piip ja Tuut lähevad kosja"
27.07 kell 19.00 Komöödiateatri etendus
"Igaühel neli nägu"
01.08 kell 18.00 Ansambli Horoskoop kontsert
Järvamaa muuseumi sünnipäeva raames
04.08 kell 20.00 Vestlusõhtu "Mida mehed tegelikult
tahavad?"
09.08 kell 22.00 Arvamusfesvali raames „Nullindate
pidu“ Ajakeskuse taevakorrusel

Suvi EELK Anna
kirikus
23.06 kell 12.00 Võidupüha. Jumalateenistus armulauaga
14.07 kell 12.00 Surnuaiapüha mälestuspäev Anna kalmistul
Sel aastal on Anna kihelkonna
335. aastapäev. Seoses sellega avame
Anna kalmistul mälestusplatsi Anna Kihelkonnas elanud ja töötanud
kultuuri- ja ajalootegelastele. Mälestame neid nimeliselt ja süütame mälestusküünlad. Kuid mälestame nimeliselt ka oma kalleid lähedasi ja
süütame küünlad. Kõiki, kes soovivad oma lähedasi surnuaiapühal nimeliselt mälestada, palun enne jumalateenistuse algust nimed anda. Mälestamine surnuaiapühal ei ole ainult
ilus komme, vaid tal on ka igavikuline tähendus. Mälestamine on kiriku ühine palve lahkunu eest, on tema meelespidamine avalikult. Kristus ütleb: “Kes mind Isa ees avalikult
tunnistab, seda tunnistan ka mina
Isa ees.“ Mälestusteenistusel kalmistul mängib puhkpill.
Pärast mälestusteenistust kalmistul, toimub kirikus armulaud. Laikrete perebändi kontsert jääb ära, kuna projekt ei leidnud rahastust.
28.07 kell 12.00 Kiriku nimepäev.
Annepäeva jumalateenistus
Kontaktid:
Õpetaja Lea Heinaste tel. 534 06396,
lheinaste@hot.ee
Juhatuse esimees Peep Heinaste tel.
515 3667, peep_heinaste@hotmail.
com
Kogudus: anna@eelk.ee
Koduleht: www. eelk.ee/anna
FB: Anna kogudus
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Suvelugemine
tuleb taas!
Järvamaa Keskraamatukogu lastekirjanduse osakond kustub kõiki
huvilisi taas suvel raamatuid lugema.
Seekord ootame lugema nii eesti
kui ka teiste Läänemere-äärsete rahvaste (soome, läti, leedu, poola, rootsi, jne) muinasjutte ja lugusid ning
uurima raamatuid viikingite elust.
Suvelugemine kestab kuni
31.08.2019.
Iga suvelugeja saab lasteraamatu-

kogust lugemispäeviku, kuhu kirjutab laenutatud-loetud raamatu pealkirja ja saab raamatukogust kinnituseks templi. Iga suvelugeja saab
oma nime kirjutada sõlele, millega
kaunistame lasteraamatukogu lugemispuud. Suve lõpus teeme kokkuvõtteid ja kõige tublimaid lugejaid
ootab üllatus!
Ilusat suve raamatute seltsis ja
kohtumiseni raamatukogus!

Selle suve
renoveerimistööd kirikus

12aastane Marie-Marleen luges eelmisel
Foto: erakogu
suvel üle 50 raamatu!

Psüühiliste erivajadustega
inimesed saavad Paides kodud
Alates 2010. aastast on AS Hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste
erivajadustega inimeste hooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud.
Suurte hooldekodude sulgemine
toimub kogu Eestis lihtsal põhjusel
– igal inimesel on õigus elada kodus, mitte institutsioonis. Tänaseks
on üle Eesti suletud juba üheksa
suurt kombinaat-tüüpi asutust,
kolm ootavad veel oma järge. Kaasaegsed elamistingimused on saanud
juba enam kui 1000 inimest.
Erivajadustega inimestele loodavates uutes elamutes on neli korterit.
Igas korteris elab kuus inimest, kellele on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendaja. Selliseid kodusid rajatakse hajusalt üle Eesti, et iga inimene
saaks elada oma lähedaste juures.
Paides on selline kodu plaanitud
Mündi tänavale, endise lihakombinaadi ala serva. 200m kaugusel
plaanitud majast elab viis erivajadustega inimest juba kahes korteris. Lisaks on Paides üks väike eramu, kus elab veel viis inimest.
AS Hoolekandeteenused esitasid Pai-

de Linnavalitsusele hoone projekteerimistingimused. Soov on ehitustegevusega alustada juba sügisel, et aasta pärast
saaksid inimesed uude koju sisse kolida.
Kliendist kodanikuks
Suurte hooldekodude sulgemisel
räägitakse esmalt klientide ja nende
eestkostjatega, et selgitada välja, kuhu nad tahaksid elama asuda. Sageli
soovitakse elada lähedastega või sõprade-tuttavatega samas linnas. Suur
väljakutse on aidata elanikel uues kogukonnas leida üles tema jaoks sobivad tegevused, sealhulgas leida neile
võimetekohast tööd. Kui inimestel on
piisavalt tegevust, siis nad kohanevad
uue elukohaga üsna kiiresti.
Väga oluline osa inimeste elus
on ka võimalus teha midagi kasulikku kogukonna heaks. Tänu sellele teevad elanikud mitmes kogukonnas erinevaid töid, näiteks hooldus- ja haljastustöid kas hooajaliselt või põhitööna.
Huvi korral on Hoolekandeteenused ja Paide linnavalitsus valmis
korraldama kohtumise, kus vastatakse tekkida võivatele küsimustele.
Karl Mänd
AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor

PAIDE MUUSIKA- JA
TEATRIMAJA KUTSUB

Kindlasti on linnakodanikud ja
ka külalised märganud, et Paide kirik on taas tellingutes. Loodetavasti nii suures mahus viimast korda.
Nimelt on plaan välisseinte renoveerimisega lõpule jõuda. Sellega jõuab
finišisse ka üle kümne aasta tagasi
koos tolleaegse õpetaja Algur Kaermaga koostatud kogu kiriku renoveerimisplaan. Mõned aastad on küll
plaanitust rohkem kulunud, kuid
arvestades vahepealseid masuaastaid ja seda, et raha leidmine pole
olnud just kergemate killast ülesanne, võib nüüd varsti rõõmu tunda.
Sügiseks saab korda nii kiriku parkimisplatsipoolne tiib kui ka tagakülg. Arvamusfestivali ajaks tahame tööde järjega olla juba tagaküljes. Kogu kiriku välisilme saab selliseks nagu kellatorn ja Tallinna tänava poolne tiib. Suurimaks rahastajaks on seekord Paide linn.
Töö pole olnud lihtne. Aegade
jooksul on kiriku seintele peale kantud väga erinevaid krohvi- ja värvikihte, mis nüüd omavahel teineteisest sõna otseses mõttes lahti on lasknud. Samuti on seinte konstruktsioon
kohati nii vett täis, et kihtide avamisel seinad lausa haisevad. Lisaks pinnaseveele on ka sadevesi aastaid kirikut kimbutanud. Alles neli-viis aastat tagasi saime kiriku ümbruse pinnase kõrgused õigeks ja sadeveed imbkaevudesse juhtida. Loodetavasti ei
ladustata enam ka linna talvelund kiriku taha.
Tänavu jõuame ka ammu planeeritud kellatorni luukide automaatse
avanemise ja sulgemiseni teenistusja tähtpäevakellade helistamisel (täistunnikell asub teatavasti väljaspool
tornikiivrit). Kaheksast luugist tahaks avada vähemalt neli. Projekti
sellises mahus õnnestumine sõltub
suuresti annetajatest. Esimene ava
on juba teostatud ja katsetatud. Appi on tulnud rahaeraldusega kohaliku omaalgatuse programm (KOP),
kes on meie töid ja tegemisi varemgi
toetanud.
Andres Jalak
EELK Paide Püha Risti Koguduse
juhatuse liige

HOOVITEATER
2019

PAIDE LINNA
15. - 18. P

A
AUGUST
hubastes hoovides
Harrastusteatrid
Järvamaalt ja kaugemalt....

"Teeliste kiriku" raames
on Paide kirik avatud juunis, juulis ja augustis igal
N, R, L kell 12.00-15.00
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Kool mitme maja vahel
Kersti Kivisoo
Paide Hillar
Hanssoo põhikooli direktor

Paide Hillar Hanssoo põhikooli
jaoks on olnud väga eriline õppeaasta. Septembris oli kogu koolipere põnevil, kuna õppetöö pidi algama kolmel erineval asenduspinnal - Hammerbecki põhikoolis, Järvamaa Keskraamatukogu majas ja Paide Muusika- ja Teatrimajas. Siiski päris nii see
ei läinud, sest koostööd tehes lisandusid veel E-Piim Spordihall, Paide
SPA Hotell, muusikakool ja Järvamaa
muuseum. Läbi Lembitu pargi, kus
toimusid kehalise kasvatuse tunnid,
erinevate majade vahel liikudes tekkis tunne, et kogu Paide linn on meie
kool. Pea iga nädal otsisid õpetajad
vabu ruume, kus läbi viia erinevaid
huvitegevusi, õppetunde, koosolekuid, erinevaid proove, harjutamisi

esinemisteks ning kus korraldada
sündmusi. See oli koolile suur väljakutse, õpetajatele ja õpilastele ettevõtlikkuse test. Saime teada, et Paides on
väga vastutulelikud inimesed ja asutuste juhid. Kõik meie soovid leidsid
võimaluse täituda ja teostasime rohkem mõtteid kui septembris julgesime loota. Nüüd saame julgelt öelda,
et Paide inimesed on väga erilised –
igaüks omaenda sihi ja suunaga, aga
koos tugevad ja teotahtelised. Suur
aitäh teile kõigile!
Möödunud õppeaasta põhjal saan
öelda, et Hanssoo põhikoolis õpivad
väga aktiivsed noored. Just eriline
muutunud koolikeskkond andis
suhtlemiseks ja õppimiseks parima
võimaluse. Olümpiaadide võidud
olid boonuseks. Rõõmustame kogu
kooliperega, kui meie õpilased
omandavad võime meeskonnas töötada, oskuse informatsiooni leida ja
analüüsida, luua uusi seoseid jne.
Seejuures kiidan ka lapsevanemaid,
kes on olnud mõistvad ja toetavad.
Meie kooli väärtuslikem vara on
meie inimesed.

Koolis töötavad tublid ja aktiivsed õpetajad, kes on igapäevaselt õpilastele eeskujuks ja kes panustavad
õppijate arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse. Tõeline tänu tuleb õpilastelt ja vanematelt. Usun, et õpetajatel on põhjust olla rõõmus ja naeratav. Uued väljakutsed nõudsid uut
moodi avatud mõtlemist, inimesi,
kes suudavad tulla välja uute ideedega, lahendada probleeme teistmoodi ja nutikamalt. Meie noorte ettevõtlikkus kasvab läbi eeskuju. Tegutsedes, olgu nendeks õppekäigud, ekskursioonid, ettevõtlusalased projektid, tervise- ja spordipäevad, suurejooneline tantsuvõistlus, jõulukontsert, projektipäevad, sündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine, tuleb
kogemus, õpitakse midagi, mis jääb
kindlalt meelde. Lisaks on rõõm tõdeda, et kõik meie koorid ja rühmad
said laulu- ja tantsupeole.
Hea on olla, kui on olemas sõbrad.
Koolil on palju toredaid sõpru ja
koostööpartnerid. Oleme tänulikud
ja hoiame üksteist!

PAIde Lasteaia mudaköök
PAIde lasteaed tänab lapsevanemaid, kes jõu ja nõuga on olnud abiks
sellel õppeaastal meie lasteaia õueala
paremaks muutmisel, tehes rõõmu nii
lastele kui ka õpetajatele. Koostöös tublide vanematega ja tublide töötajatega
rajasime lasteaia õuele poriköögid.
Kullapai maja poriköögi rajamisel
panustasime palju taaskasutusmaterjalidele ning kasutasime euroaluseid.
Suur tänu Maiko Keskülale, kes meid
euroalusteni toimetas, ning Inesele ja
Karlile, kes need kohale toimetasid.
Köögitehnikaks soetasime kasutatud
kraanikausid, pliidid ja kanistrid.
Nüüd on PAIde Lasteaia mõlemas
majas oma poriköögid.
Lillepai maja poriköögi ehitas Oliver Ojalill, abiks oli Kenth. Kullapai
maja hoovitalgutele tuli 8 isa, kes hoolimata vihmast tegid tööd kella 20ni
õhtul. Nüüd on lastel võimalus „süüa
teha“ veest, liivast, mudast, multšist.
Poriköök on välitingimustesse rajatud köök, kus lastel on võimalus kokata, muretsemata ümbruskonna, tooraine valiku ning köögi enda määrdumise
pärast. Lapsed saavad lasta oma fantaasial lennata, kokata ja kogeda õuekeskkonna loovat ja arendavat mõju.
Suur tänu meie tublidele ja töökatele isadele: Andrei Rikberg, Rauno
Rikk, Madis Kõonurm, Mait Mass,
Taivo Unt, Kristo Kirsipuu, Tarvi
Haamer ja Lauri Põllumäe.
Suure töö tegid ära ka naised ja
lapsed, värvides hunniku euroaluseid
ja laudu. Aitäh, Maris, Egle E, Reelika, Helena, Triin T, Ülli, Triin K, Ingrid, Ulla-Riin ja lapsed Jade, Gertu,
Kristiina, Mirtel, Diandra ja Delisa!
Aitäh ka Marilyn Jüriojale, kes toetas kastimaterjalidega; Taivo Rajasaarele, kes valmistas kastid ja nagid.
Suureks abiks nii transpordi kui materjalide osas olid Allan Selter, Aleksandr
Pokidajev ja Jannar Vissak. Aitäh ka Paide haldusele ja Arne Palitserile. See
rõõm, mis tekkis laste silmadesse kui
nad oma „uut ja uhket“ kööki nägid, oli
lausa uskumatu. Pildid ja videod on üleval lasteaia Facebooki lehel.
Karit Koller
PAIde Lasteaia direktor

Foto: Karit Koller
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Tulevane Paide piimatööstus
valmistab töötajaid ette
Kevadel alustas Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolitus
koostöös E-Piimaga uue koolitusega
„Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega
piimatoodete tehnoloogiale“. Esimene õppegrupp on valmis alustama
tööd piimatööstuse protsessi juhina
ja jälgijana.
Meie suureks üllatuseks tuli õppijaid isegi Saaremaa Piimatööstusest.
Koolitaja Riina Annus on ise õppinud piimatoodete tehnik-tehnoloogiks ja ta tunnistab, et tema kirg on
piim ja tehnoloogia. „ Mind inspireerib mõte sellest, et piim kui toiduaine võib tunduda kogu aeg ühesugune, kuid tegelikkuses on ta iga päev
erinev ja töö selles osas ei lõpe,“ ütles
ta.
Koolituse lõpetajad saavad töötada protsessijuhi ja -jälgijana uues EPiima Paide piimatööstuses, mis hakkab päevas töötlema miljon liitrit pii-

matööstuse ehitamise ettevalmistustöödega ning selle rajamist alustatakse sügisel, pool aastat esialgu kavandatust hiljem, sest ehituse ja seadmete soetamiseks peetud läbirääkimised võtsid oodatust kauem aega. Tehas loodetakse avada 2021. aasta teises pooles. Eks ikka teada-tuntud vanasõnagi ütleb, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika, et oleks ikka põhjalik ettevalmistus selleks, et ehitusel kõik sujuks.
Koolituse uus õppegrupp alustab
27. septembril. Ootame osalema kõiki huvilisi, kes tahavad õppida ja anda maailmamõõtme šokolaadi ja juustu tootmisesse.
Riina Annus
E-Piima kvaliteedi- ja tehnoloogiaspetsialist ja täiskasvanute koolitaja

Gärt Oselin ja Heleri Vallimägi
ma. E-Piima uus Paidesse rajatav piimatööstus pakub tööd 60-70-le liini-

operaatorile, kellelt nõutakse õigeid
töövõtteid, kvaliteeti ning tulemus-

likkust. E-Piim Tootmine on juba
paar aastat tegelenud uue suure pii-

Järvamaa Kutsehariduskeskuse
täienduskoolitus

Avatud õppepäev Roosna-Allikul
Roosna-Alliku koolis oli mai alguses avatud õppepäev, kui tunde andsid
külalislektorid erinevatelt elualadelt.
Eesmärk oli siduda õppetöö reaalse eluga ehk õppida elus eeskujudelt. 15 õpetajat ühel päeval ületas meie suurimadki ootused. Kokku anti 19 tundi, teemadeks ajakirjandus, hispaania ja inglise keel, vabatahtlik töö, poliitika,
ühiskonnaõpetus, programmeerimine, karjäärivalik, matemaatika, majandus, geodeesia, tervishoid, kodukaitse,
Kaitseliit, ohutus läbi tuletõrjeolümpiamängude ja paljud muud. Tagasiside oli väga positiivne, mis annab julgust sarnase päeva korraldamiseks ka
tulevikus.

Suur tänu, Riina Uuk, Sille Pudel, Sille Midt ja Arseni Zubkovski, Taisi Hekkanen, Anni Alev ja Ilmar Koppel, Riinu
Nemvalts, Krista Taim, Riina Alev, Anneli Tumanski, Siim Pening, Priit Värk,
Kaspar Tammist ja Arto Saar.
5. juunil tegid Roosna-Alliku kooli
hoolekogu, 9. klassi õpilased ja lapsevanemad aga hoogtööõhtu. Muinsuskaitseameti nõuniku Karen Klandorfi
juhendamisel said mõisa valitsejamaja aknaraamid ja uksed puhastatud
ning värvitud õigete vahenditega. Suur
tänu osalejatele!
Tiina Guutmann
Huvijuht

HOIA ÕPPIMINE SÜDAMES!
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSEST LEIAD
SÜGISEKS KASULIKKE TASUTA KOOLITUSI
• * Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega
piimatoodete tehnoloogiale (160 t) 27.september (edaspidised kuupäevad
kokkuleppel grupiga)
• Eritüüpi laudade katmine ja teenindamine (24 t)
• Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus (40 t)
• Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus (20 t)
• Menüü koostamine ja kalkulatsioon toitlustusettevõttes (40 t)
• Dessertide valmistamine - praktiline täienduskoolitus (20 t)
• Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus (70 t)
• Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (20 t)
• Dokumenditöö korraldus ettevõttes (80 t)
• Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)
• Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega
(24 t)
• Kivisillutise rajamise koolitus (40 t)
• Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t)
• Sõiduauto ülddiagnostika põhitõed (80 t)
• Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)
• Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (20 t)
• Rasketehnika diagnostika baaskursus (40 t)
• Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)
• Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)
• Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus
hooldustöötajale (80 t)

ÕPPIMINE TEEB SÜDAMELE HEAD!
Rohkem koolitusi ja
täpsema info leiad
www.jkhk.ee
või helista 515 5611

Raadioajakirjanik Krista Taim õpetab 4. klassi õpilasi intervjuud
Foto: Tiina Guutmann
tegema.

8

Paide Linnaleht

JUUNI 2019

Klõps! Kriilevälja külaplats

sai talgute ajal uue ilme!

Valgma ridakülapäevad 2019
Juba teist aastat toimuvad Paide linna ühes erilisema geograafilise
asendiga külas Valgma ridakülapäevad. Nagu nimi reedab, asuvad
Valgma külas kõik talud ridamisi üksteise kõrval ja see on Kesk-Eesti
hajakülade seas üpris erandlik.
Sel aastal on külapäevad pühendatud Valgma küla esmamainimise 455.
aastapäevale. Selle puhul on koostöös Järvamaa muuseumiga valmimas
ajaloouurimus, mida esitletakse 28.06.
29.06 ootab terve küla külalisi! Päev algab kl 12.00 Valgma külaplatsil,
kus laulu- ja tantsupeo tule teekond läbib ka Valgma küla, saatjateks punnvõrride armee ning tuld on vastu võtmas Vallatsi rahvatantsutrupp.
Seejärel toimub külaplatsil Meie küla laulu lauluvõistlus, kus Järvamaa
külad otsivad 2019. kaunimat omaloomingulist pala.
Terve päeva jooksul esinevad veel rahvatantsurühm Adavere Addafer,
Pajusi naisansambel, toimub Koigi kultuuriseltsi näiteringi etendus “Naised kosjas”. Õhtu lõpetab tantsupidu, kus esineb Teet Tihvani Bigbänd ja
Ska Faktor.
Külas on avatud talud, kohvikud ja näitus, külaplatsil ootab lapsi mängujuht, näomaalingud, batuut, ponid ja zorb-pallid.
Kogu üritus on tasuta!

Foto: Kuido Pettai

Tarbja LasteaedKooli perepäev
15. mail, rahvusvahelisel perepäeval toimus suurejooneline Tarbja Lasteaed-Kooli ja Tarbja kogukonna ühine perepäev. See algas laste etteastumistega, mille üheks osaks oli moeshow teemal „Taaskasutus, kevad ja vabadus“. Alates lasteaialastest kuni kooli viimase klassi õpilasteni said kõik
näidata oma loomingulist poolt. Väiksematele olid kostüümide valmistamisel abiks nii lapsevanemad kui õpetajad, suuremad said õpetaja juhendamisel paljuski ise oma kätt proovida.
Katsime piknikulaua ning kõik said
osa vahvatest tegemistest - ponisõit,
näomaalingud, osavusharjutused mängud, batuut, raamatuala, kloun ja
mustkunstnik jne. Sai proovida ka barse. Sellise ürituse õnnestumine saab
teoks ainult tublide tegijate koostöös.
Seljad panid kokku Tarbja koolipere,
Tarbja külaselts ja Anna Vaba Aja Maja eesotsas Signe Roosiga, Tarbja raamatukogu Ebe-Kai Steini eestvedamisel, Grete Saviste Tarbja noortetoast,
Sargvere piirkonna kultuuritöötaja
Triin Randoja ja lasteaed-kooli hoolekogu esimees Ena Kimmel.
Abilisi oli veelgi. Oma panuse tasakaalu loomisesse läbi barsi kehatehnika kogemise andis õpetaja Kristiina
Raidvere ja tema head sõbrad. Meie
eriline tänu kuulub meie kooli sotsiaalpedagoogile ja Kaitseliidu Järva maleva Koigi noorkotkaste rühmapealik
Karine Jairile ja tema perele, kellest

igaüks andis oma panuse selle päeva
õnnestumisse. Täname klouni Maive
Looritsa isikus toredate õhupalliloomade meisterdamise eest! Janell Randmaale tänu maagiliste flowersitck trikkide õpetamise eest. Suur tänu Tertu
Raudkivi ja Indrek Maamägi perele
meiega jagamast põnevaid zorb-palle
ja batuuti, millest saadud tulu annetasid nad lasteaed-kooli liikumisatraktsiooni fondi. Suur tänu Elerin Innosele ja tema loomadele ning Anti Ojasaarele, kes need laste lemmikud aitas
meile Tarbjale kohale tuua. Fotoboxiga oli kohal MaFoto ja Allar Mehik.
Õpetaja Tiina Murga ja lasteaialapsed
valmistasid meile euroalustest diivanid, mille tarvis aitas materjali OÜ-st
Sakret kohale toimetada Priit Punapart. Piknikulaua katsid lapsevanemad ühiselt.

Mis viga korraldada üritust, kui su
ümber on sellised suurepärased inimesed. Igaühel silmad säramas ja
suur soov luua kergust ja rõõmu - rõõmu mitte saamisest, vaid andmisest.
Perepäeval oli võimalik soetada endale toetajakaart, millest saadav tulu
läheb Tarbja Lasteaed-Kooli lastele liikumist ja osavust arendava ronimispüramiidi ostmise fondi. Head toetajad, teie panus sellesse projekti on 430
eurot ja 85 senti! Suur tänu teile!
Margit Silluta
Tarbja Lasteaed-Kooli direktor

Tarbja lasteaed-kool
alustab uut õppeaastat
2. septembril piduliku
aktusega kell 10.00!

Eesti veini kamber Valgma külas
Hindreku talus Valgma külas
avati juunis Eesti veini kamber, mis
on loodud Eesti veinitootjate tutvustamiseks ja veinikoolituste läbiviimiseks.
Veinikambri idee sai alguse Järvamaa mentorklubi õppereisist Valgamaale, kui külastati teiste hulgas ka
Murimäe veinitootmist. Sealne viinamarjakasvatus ja veinitootmine
olid väga kõrgel tasemel, aga üllatuslikult ei olnud peaaegu keegi mentorklubist Murimäest kuulnud. Nii tuligi Hindreku talu pererahval idee hakata suurepäraseid Eesti veine suuremale üldsusele tutvustama.
Hindreku talu perenaisel on tänaseks läbitud veinitundja kursus Eesti

Foto: Virge Võsujalg

Sommeljeede Erakoolis ja esimesed
koolitused edukalt läbi viidud.
Eesti veini kambris on esindatud 8
veinitootja toodang. Tootjad on valitud selle järgi, et nad vastaksid Eesti
käsitööveini kriteeriumile – tooraine
on kasvatatud Eestis ja veini toodetak-

se ise. Suvi läbi oodatakse külastajaid
Eesti veini kambrisse kolmapäevast
kuni laupäevani kell 14-20. Muul ajal
ja suuremad grupid ette tellimisel. Läbi suvi toimuvad ka erinevad koolitused, mille kohta leiab infot Hindreku
talu kodulehelt ja Facebookist.
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Klõps! Mais toimus Roosna- Alliku Rahva-

majas juba XI lasteaedade laulu- ja tantsupidu. Lisaks ühislauludele sai iga lasteaed
esitada ka oma laule, tantse ja pillilugusid.
Olid ka ponihobused ja batuut ning üllatuskülaline Lilletädi puhus igale lapsele toreda õhupallilooma. Tänan kõiki osalejaid
ja peo korraldamisele kaasaaitajaid! Üritust toetas Leader programm.
Anneli Karma
Korraldaja

V Järvamaa memmede tantsupäev „Meiekandi memmepidu“
Järvamaa memmede rühmad on
juba neli korda pidanud täitsa oma
tantsupäeva. Tänavu 29. juunil toimuv on seega väike tähtpäev – järjekorranumbrilt viies.
„Meiekandi memmepidu“ jutustab Järvamaa väärikas eas naisterahvaste tegemistest, muremõtetest ja
õnnetundest, mälestustest aga ka
unistustest. Küllap koorub siit välja
peo nimitegelaste tragidus ja krapsakus, jonnakus ja leebus, toimekus
ja elutarkus.
Seekordse tantsupäeva korraldus
usaldati Paide rühmale „Sinilill“.
Paide Muusika- ja Teatrimaja asus
rühmale appi pidu korraldama.
„Meiekandi memmepeole“ on
tulemas 12-13 memmede rühma
Roosna-Allikult, Kabalast, Taiksest,
Türilt, Aravetelt, Koigist, Järva-Jaanist, Imaverest, Kärust, Oisust,
Koerust ja Paidest. Lisaks osalevad
külalisena seekordsel peol „Pühalepa Lustilised“ Hiiumaalt. Vaheldust peokavasse pakuvad Paide pererühmad ja linnaorkester. Pidu külastab suure peo „Minu arm“ tuleteekond.
Rühmad tantsivad piirkonniti:
Järva vald, Paide linn, Türi vald. Iga
piirkonna rühmad on valinud endale tantsud ise. Lisaks tuleb ettekandele ka kolm ühistantsu. Lavastab
Anneli Karma, stsenaariumi seab
kokku Tiia Tamm.
Memmede rühmadele on ühine tantsupäev väga vajalik – see
on suve suursündmus. On ju selles eas tantsurahval esinemisvõimalusi napimalt või jäävad need
eelkõike eakate klubiürituste raamesse. „Meiekandi memmepidu“

- see on kokkusaamiserõõm, mis
tõstab tantsulusti kogu järgnevaks
aastaringiks.
„Meiekandi Memmepidu toimub
29. juunil Paide Vallimäel. Pidu on
avatud igas eas huvilistele. Ennekõike on oodatud aga need memmed-

taadid, kes ise (veel või enam) tantsuplatsil kaasa ei tee. Tore tulem
sündmusele on, kui nii-öelda memme- eelikud leiavad peojärgselt tee
tantsurühmadesse.
Tiia Tamm

5 $  

Paide linna noortemalev 2019
Tööd on alustanud Paide linna noortemalev 2019. Malevasse oli võimalik kandideerida kõikidel linna noortel vanuses 13 - 26 eluaastat. Kokku kandideeris 91 noort viiekümnele kohale. Kandideerimise edukuse tagasid õigeaegselt esitatud dokumendid.

Käesoleval aastal tegutseb kokku
viis rühma järgmise ajakava järgi:
14.- 28.06 Anna- Tarbja ühisrühm - töötab Tarbjal ja Annas
01. - 14.07 Paide I rühm – töötab EHE ruumi alal ja linna heakorratöödel
15. - 26.07 Paide II rühm - töötab EHE ruumi alal ja linna heakorratöödel
29.07 - 09.08 Paide III rühm - töötab Eheda ruumi alal ja linna heakorratöödel
05. - 16.08 Roosna Alliku ööbimisega rühm. Töötab ühe nädala talus, teisel
nädalal EHE ruumil
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Paide Avatud Noortekeskuse siserulapark
hakkab täistuuridel tööle sügisest!

Paide noortekeskus asus rakendama
uuenduslikku noorsootöö mudelit
Alates aprillist rakendab PANK
uuenduslikku noorsootöö mudelit –
koostöökogu. Selle loomise ideeni jõuti üle aasta kestnud eeltöö tulemusena. Mudeli eesmärk on rohkemate
noorte ja koostööpartnerite kaasamine noorsootöö korraldamisse. Esimesel Paide Noorsootöö Kogu kohtumisel kaardistati olemasolevad võimalused ja vajadused ning pandi alus nelja
tegevussuuna kultuur, noorsootöö
arendus, multimeedia ja elamussport
tegevuskava loomisele. Tegevuskava

sisaldab nii vahendite soetamist huviringidele ja väljundsündmuste korraldamist. Täname kõiki partnereid ning
soovime head ja edukat koostööd!
Mudeli tegevuste elluviimist toetab Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastatakse ESF programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Noortekeskus suvel
Kuni 03.09 on Paide noortekes-

kus Ruubassaare teel suletud. Majas toimuvad vaid kokkulepitud
laagrid ja sündmused. Valmistume
noortemalevaks ja EHE ruumi
programmiks. 1.07 - 18.08 tegutseme noortega keskväljakul. EHE
ruumis on sarnaselt eelmisele aastale võimalus laenutada tõukerattaid, tasakaaluliikureid ja teisi
mänguvahendeid. Maleva noortega koostöös toimub pärastlõunasel
ajal teisigi noortele suunatud ettevõtmisi.

Tarbja noortetuba on suletud
01.07-04.08
Anna noortetuba on suletud:
01.07- 21.07. ja 19.08- 02.09

Roosna Alliku noortetuba on suletud 01.07-02.09. Ruumide kasutamise osas kokku leppida eelnevalt
noorsootöötajaga.
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Paide koolilõpetajad 20191
Roosna-Alliku
Põhikool

Paide Hillar
Hanssoo Põhikool

Marcus Bindevald
Birgitta Juurik
Kristiina Kaljurand
Karl Müllerbeck
Rebeka Siirand
Maarja Teivejõe
Carl Patrick Õunapuu
Klassijuhataja: Silvi Raidoja

Alex Oskar Vau
Anastasia Smekalova
Annabel Morozov
Arnis Simson
Artur Tammiste
Birgit Jalakas
Cardo Piisner
Chatrine Põder
Desiree Klausen
Eliina Smirnova
Gregor Kruusement
Hanna Eliisa Jõgiste
Indrek Arusalu
Iris Arold
Jan Kristofer Meesak
Kaidi Jamnes
Karl Ander Sinijärv
Karmen Kalvik
Kert Piirsoo
Kevin Ojamets
Kristin Samoilov
Kristina Loitmets
Kärt Kirsimägi
Kätlin Vasemägi
Lauraliis Hiis
Liisi Oinak
Maara Rebas
Maarja-Marleen Rullinkoff
Maribel Lepik
Marleen Tammik
Matrix Einer
Meliina Moppel
Mirjam Järv
Rainer Hints
Rasmus Kallas
Reijo Reivik
Renne Ploom
Robin Vestung
Rein-Eric Allik
Sandra Pilipenko
Tanel Salm
Triinu Palmiste
Urmas Küün
Klassijuhatajad: Mariell Kollin,
Lilia Ottenson, Iren Šarapova, Ellen
Rosimannus

Paide Hammerbecki
Põhikool
Age Kööp
Aiki Suits
Aleksander Koppel
Allmere Kristofer
Andrek Schults
Ants-Germann Mäesalu
Carmo Toomet
Eliise Peržinski
Elizabeth Kattai
Erika Tšigura
Gabriel Simson
Grete Nugis
Hugo-Hannes Osolin
Karl Jakobson
Karl Vilpuu
Karoliina Tombak
Kenzo Brauer
Kevin Wirth
Kristelle Sklave
Kristiina Nuhkat
Kristjan Nugis
Kristofer Tael
Liisa Allorg
Lizette Marii Õisma
Loreta Meos
Luule Loviisa Kirillov
Mari-Helen Aare
Mariliis Abilon
Markus Salum
Melissa Paltsmar
Miia Kattel
Märt Rattur
Märten Viitmaa
Sander Šaibel
Sandra Paidre
Tuule Elise Riispap
Klassijuhatajad: Silva Jürisoo ja
Pirjo Aer

1
Esindatud koolid, mille
lõpetajad olid enne lehe
trükki minekut teada.

Rändnäitus
"Riigikogu 100"
Paide raekoja ees
avatud 1. juulini!
1919. aastal tuli Eestis kokku esimene rahva valitud
esindus ehk Asutav Kogu, mis võttis vastu paljud
meie riigile aluse pannud otsused.
Seda päeva tähistame Riigikogu sünnipäevana.
Sel aastal saab Riigikogu 100-aastaseks.
Näitus „Riigikogu 100“ annab ülevaate Eesti
esinduskogu sajandipikkusest ajaloost ning kajastab
Eesti Ajutise Maanõukogu, Asutava Kogu ja
Riigikogu koosseisude tegemisi.

Arvamusfestivali
arutelud suunavad
pilgu tulevikku
Tänavu augustis seitsmendat korda
toimuva Paide arvamusfestivali arutelud suunavad pilgu tulevikku, küsides,
kuidas eesootavateks muutusteks ise ja
ühiskonnana valmis olla. Festival pöörab tähelepanu teadmistepõhisele lähenemisele ühiskonna jaoks oluliste teemade käsitlemisel, jätkusuutlikule
arengule ning ärksale eluhoiakule.
“Arvamusfestivali iga vestlus ja arutelu loob paremat mõistmist sellest,
mis täna on eesti inimese jaoks olulised küsimused, ning kuidas toime tulla eesootavate muutustega nii isiklikul
kui ühiskonna tasandil,” ütles festivali eestvedaja Maiu Lauring. “Tulevik
on ebakindel ning omavahelised konfliktid mitte ei aita, vaid raskendavad
väljakutsetega hakkamasaamist. Arvamusfestival soovib kokku tuua inimesed eri kogukondadest, luua võimaluse silmast-silma suhtluseks ning
rahulikuks ja edasiviivaks aruteluks,”
lisas Lauring.
Tänavusel festivalil räägitakse tavalisest rohkem teadlaste rollist avalikus
arutelus. Teadlaste päralt on pealava
Meie Tulevik, samuti seatakse üles teaduse ja värske teaduse arutelualad.
“Teadus põhineb fakti- ja tõenduspõhisel maailmavaatel, millest lähtudes
ei ole teadlaste roll ainult oma eriala
edendamine, vaid ka laiemalt ühiskonnas ühise kommunikatsiooniruumi
loomine. Selleks, et saaksime teha üksmeelseid ja tarku otsuseid tuleviku nimel, tuleb esmalt leida ühine keel tänases päevas,” märkis Rahvusülikool 100
projektijuht Kadri Asmer.
Arvamusfestivali kavva jõudis ava-

liku ideekorje kaudu 160 arutelu, mis
hõlmavad kliima, energeetika, majanduse, hariduse, teaduse, eesti keele ja
kultuuri, tervise, tehnoloogia jpm teemasid. Arutelud kas tutvustavad mõnd
nähtust, otsivad lahendust mõnele
probleemile või analüüsivad olemasolevaid teadmisi. Mitmed arutelud on
seadnud eesmärgiks konkreetse tulemuse, nt ettepanekute või soovituste
nimekirja.
Lisaks vestlusele pakub festival mitmekülgset kultuuriprogrammi, mida
seekord kureerib Paide muusika- ja
teatrimaja. Festivalil annavad ühise
kontserdi Kaido Kirikmäe, Mari Kalkun ja Robert Jürjendal, üles astub
Weekend Guitar Trio ning festivali lõpetab ansambli Lenna kontsert Paide
kesklinnas.
Arvamusfestival toimub 9. ja 10. augustil Paides. Festival toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast. Festivali toetavad Kodanikuühiskonna sihtkapital, Tartu Ülikool, Eesti Vabariik 100, Swedbank, Telia, Briti
saatkond Eestis, Paide linn, Järvamaa
omavalitsuste liit, Euroopa Parlamendi infobüroo ja Euroopa Komisjoni
esindus Eestis. Festival on külastajatele tasuta.
Vaata kava siit: www.arvamusfestival.ee/kava
Martha-Beryl Grauberg
Festivali kommunikatsioonitiimi juht

Politsei hoiatab pealetükkivate
köögitarvete müüjate eest
Järvamaal on sagenenud juhtumid, kus ukselt-uksele köögitarvete
müüjad üritavad oma kaupa üsna agressiivselt inimestele peale suruda.
Soovitame sellistesse müüjatesse suhtuda ettevaatlikkusega, sest toodete
kvaliteet pole teada. Ka ei pruugi kauba hind olla selle vääriline.
Hiljutiste juhtumite näitel pakutakse kaupa just vanematele inimestele. Inimeses tekitatakse justkui

tunne, et ta peab selle kauba ära ostma. Kaup tõstetakse juba enne ostu
inimese autosse ning hakatakse raha nõudma. Osa müüjaid on hakanud tooteid demonstreerima, et
tõestada nende kvaliteeti ja viia
klient selle soetamiseni. Müüjad valivad oma tulevased kliendid välja
kohtades, kus teisi inimesi vähem
liigub – nii saavad nad segamatult
tegeleda oma müügitööga.

Tasub meeles pidada, et asjade
ostmine on vabatahtlik ning kellelgi ei ole kohustust osta midagi, mida ta ei soovi. Palume kõigil, keda
sellised müügimehed häirivad, teavitada politseid telefoninumbril 112
ja edastada nende isikukirjeldused
ning autode registreerimisnumbrid!
Eeva Õun
Paide piirkonnapolitseinik
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E-Piim
Spordihall

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

Paide
linnastaadion

Foto: Tiiu Väli

Roobade jalgpalliturniir 2019
Vendade Roobade jalgpalliturniiril maikuus osales ligi sada last. Nooremas vanusegrupis (7-8a) oli neli
võistkonda ja I koht läks ülekaalukalt
Koeru. Teise koha sai Roosna- Alliku,
kolmas Türile ja neljas Aravetele. Koh-

tunikud tunnistasid nooremas vanusegrupis parimaks mängijaks Mairo
Kõnnusaare Türilt. Vanemas vanusegrupis (9-11a) oli 8 võistkonda ja I koha võitis Roosna-Alliku, II koha saavutas Koeru I, kolmandaks tuli Ara-

vete, neljas oli Paide II, viies Paide I,
kuues Türi, seitsmes Koeru II ja kaheksas Järva-Jaani. Kohtunikud tunnistasid turniiri parimaks mängijaks
Kaspar Reiviku Roosna-Allikult. Jalgpallureid toitlustas Järva malev ning

lapsevanemad Ilona Mere ja Liivika
Lindepuu. Suur tänu! Meelis ja Urmas
Rooba lubasid turniiriga huvi korral
ka edaspidi jätkata. Üritust toetas Järvamaa Kultuurkapital, Paide linn ja
Roosna-Alliku Spordiklubi.

Paide linna
kunstmurustaadion

Piltuudis: Fännid,

26.06 kell 19:30 Naiste
Teine liiga: Paide
Linnanaiskond - Pärnu JK
Vaprus (N)
28.07 kell 11:00 Naiste Teine
liiga: Paide Linnanaiskond Põlva FC Lootos II (N)
04.08 kell 13:00 Naiste
Teine liiga: Paide
Linnanaiskond - FC
Kuressaare (N)
04.08 kell 17:00 U17 Eliitliiga
II liiga: PLM U17 - Tartu FC
Helios U17

kes A. Le Coq Arenal elasid viigimängus FCI Levadiaga
nii kõvasti kaasa, et
tekkis tunne nagu
mängiks koduväljakul. Aitäh toetuse
eest!

Ühisvaatamised kolivad õue!
Sellel hooajal traditsiooniks saanud ühisvaatamised, mis on seni toimunud Kreisi Trahteris, kolivad suveks õue. 29.06- 20.08 saab kõiki ülekandeid nautida Paide Keskväljakul suurelt ekraanilt.
Võib oodata kõvasti emotsioone, kust ei puudu üllatused, ennustused ega vaheajamängud!
Esimene ühisvaatamine toimub juba 30. juu-

19.06 kell 19:00 Premium
liiga: Paide Linnameeskond –
FC Kuressaare
27.06 kell 19:00 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Tabasalu JK
01.07 kell 18:30 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Keila JK
05.07 kell 19:00 Premium
liiga: Paide Linnameeskond FC Kuressaare
20.07 kell 19:00 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 FC Nõmme United
26.07 kell 19:30 Premium
liiga: Paide Linnameeskond Tartu JK Tammeka
01.08 kell 19:00 Esiliiga B:
Paide Linnameeskond U21 Viimsi JK
03.08 kell 16:00 Premium
liiga: Paide Linnameeskond JK Narva Trans

nil, kui esindusmeeskond kohtub võõrsil FC Floraga. Mäng algab kell 19.00.
Järgmised:
09.07 Evald Tipneri karikavõistluste 1/64 finaal Tallinna FC Olympic Olybet - Paide Linnameeskond kell 19.00

19.07 Nõmme Kalju - Paide
Linnameeskond kell 19:30
11.08 Viljandi Tulevik - Paide
Linnameeskond kell 19.00
17.08 FCI Levadia - Paide Linnameeskond kell
19.00
Kohtume kesklinnas Paide „Ehe ruumil!“

***
01.08 kell 18:00 Järvamaa
rattakrossi seeriavõistlus
NB! Kalender võib muutuda
ja täieneda. Info: www.
paidesport.ee

Veel saab registreeruda
suvisesse jalkalaagrisse!
30.07 - 3.08 korraldame Paides,
Türil, Koerus ja Amblas lastele suvised jalgpallilaagrid. Osalema on
oodatud 6-12-aastased lapsed, keda laagris treenivad klubi noortetreenerid.
Osavõtutasu 59 eurot sisaldab
treeninguid, lõunasööke, suupisteid
ja lapse nimega Nike’i laagrisärki.

Registreerimise tähtaeg on 19. juuli ja lapse saab kirja panna, täites
registreerimisvormi veebiaadressil
paidelinnameeskond.ee.
Lähemat infot suvise jalgpallilaagri kohta jagavad Kert Kütt telefonil 564 65599 ja Viktor Mets telefonil 562 51081 või e-posti aadressil info@paidelinnameeskond.ee.

Juuli ja augusti kodumängud
KLÕPS! Roosna - Allikul toimunud koolieelikute 4-etapiline karikasari jõudis
maikuus lõpule ning karikad viisid koju
17 last, kes osalesid kõikidel etappidel.
Üritusest võttis osa kokku 23 last. Järgmisel aastal korraldame uuesti ja ootaFoto: erakogu
me aktiivset osavõttu!

Juunis ja augustis näeb esindusmeeskonda kodus mängimas neljal
korral ning tulemas on kahtlemata
põnevad kohtumised, mida tasub
linnastaadionile vaatama tulla. 5.07
kell 19.00 kohtub meeskond koduväljakul FC Kuressaarega. 26.07 kell
19.30 sõidab Paidele külla Tartu
Tammeka, kes viimases omavahelises kohtumises pidi linnastaadionil

tunnistama 2:1 kodumeeskonna paremust. 3.08 kell 16.00 on ees ootamas kohtumine Narva Transiga. Sel
hooajal on omavahelised kohtumised pakkunud mängupõnevust kuni lõpuminutiteni. Augusti viimane
mäng (28.08) viib esindusmeeskonna koduväljakul vastamisi Maardu
Linnameeskonnaga. Tule staadionile, tule toetama!

* Jõusaal *
Pallimängusaalid *
Aeroobikasaal * Maneež *
SUVI E-Piim Spordihallis
10.06 – 31.08.2019 avatud:

E-R kell 10.00 – 21.00
L kell 11.00 – 18.00
P kell 11.00 – 21.00
20.-24.06 SULETUD
* Ringtreening
T, N kell 18.00

* Treener jõusaalis
l
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 juunikuu sünnipäevalapsi!
100 Ilse-Axella
Roosipõld
96 Salme Martin
96 Miralda Vatsel
94 Regina Laasnurm
94 Hertha Leppik
93 Meeta Saarik
92 Ester Lehiste
91 Elena Kubu
91 Evald Treier
91 Laine Toom
91 Helmi Maksing
91 Aino Raag
90 Vilma Lepp
90 Jelena Kask

89 Helju Leht
89 Hilda Tähis
88 Endla Kiili
87 Aksel Kuusna
87 Aali Ojasoo
87 Jaan Rokk
87 Milvi-Evi Frolova
87 Maimu Liplap
87 Paul Mihkelev
86 Leila-Lallite Sööt
86 Maimu Mannus
85 Jaan Näppo
85 Agnes Münt
85 Joann Luha
85 Juta Kroonimägi

85 Kalju Mölder
85 Georg Simberg
85 Leo Palloke
84 Ülo Põlendik
84 Ilme Somelar
84 Luule Nurmik
84 Lemmi Kõrts
84 Aino Põder
84 Õie Arula
83 Üllo Kirss
83 Vello Lieberg
82 Jüri Väljaots
82 Maimu Mugu
82 Emma Põldmaa
82 Elvi Pääro

82 Ants Pilve
82 Viktor Zolotuhhin
81 Milvi Paemäe
81 Elle Niinep
81 Peep Soopere
81 Nadežda
Lavruhhina
81 Ada Luht
80 Aivi Piisner
80 Linda Arras
80 Aili Koplimäe
80 Maie Linkolm
80 Aino Harjurand
80 Ljudmilla
Gantšenko

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Elis 24.04.2019
Aron Tristan 29.04.2019
Emily-Lizette 7.05.2019
Romi 9.05.2019
Mia 13.05.2019

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

Ostan metsamaa.
Telefon 552 0378

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

Trevor 15.05.2019
Armin 18.05.2019
Roosi 22.05.2019
Remi 22.05.2019

80 Maia Kõiv
80 Anni Hendrikson
80 Aili Rammo
80 Ülo Valgma
80 Ants Hiob
79 Toomas Riik
79 Aime Vabar
79 Ago Karro
79 Elvi Taalman
78 Velju Rool
78 Taimi Krass
78 Lemmi Lell
78 Virve Vaarmaa
78 Koidu Sihvart
78 Maie Grauberg

78 Lehte Sapp
75 Eeva-Maija
77 Elve Jõgi
Lehtinen
77 Vilma Oidermaa
75 Malle Rindla
77 Ekaterina Petrova
75 Elve Taur
77 Enno Raudmets
75 Maie Tovstsik
77 Elveera Kraav
75 Vladimir Tovchenko
77 Heli Rood
75 Eevi Hinnov
77 Jüri Tamm
75 Ellen Saukkonen
76 Silvi Päll
76 Marje Vahtra
Pansionaat Paide
76 Reet Tamm
õnnitleb!
76 Ene-Leiti Seema
76 Elli Kõrts
75 Toomas Noormets 90 Manuhella Verrev
94 Hertha Leppik
75 Anne-Liis Linder

