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Paide Linnameeskond pani
rekordhooajale ilusa punkti

Paide Linnameeskond pani klubi rekordhooajale ilusa punkti, kui legendaarse ründaja Tarmo Neemelo lahkumismängus
alistati koduväljakul FCI Levadia, (kellelt sel hooajal on vastu
võetud kaks kaotust ja üks viik) tulemusega 3:1. Legendaarse
ründaja karjääri viimases kohtumises sai päevakangelane kirja

ühe söödu ja värava, Yann Michael Yao lisas omaltpoolt kaks tabamust.
Esimest korda klubi ajaloos Premium liiga neljanda kohaga
lõpetanud Paide teenis 36-st mängust 23 võitu, 5 viiki ja 8 kaotust, väravatevahe 78:30, sealjuures hoidis meie puurilukk Mait

Toom värava puhtana 17-s mängus, mis oli vaieldamatult liiga
parim tulemus.
Suur tänu kõikidele meie toetajatele, kaasaelajatele, fännidele - tegime üheskoos võimsa hooaja! (Loe jalgpallist veel
kl 11!).

Hakka Paide elanikuks!
Kui sa pole ametlikult veel paidekas, siis kutsume sind üles seda just nüüd tegema!
Sest mida rohkem meid on, seda paremini meil läheb. Ehk meil on näiteks suurem võimekus
teid ehitada, parke rajada, pinke paigaldada, ilu luua, tegevusi toetada ja inimesi aidata.

Registreeri end Paide linna kodanikuks perioodil
1.-31. detsember 2019
ning me kingime sulle 50 euro eest kütust või
sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi!

Vaata
lisa
paide.ee
või tule
meile
külla :)
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Paide linnavolikogu 17.10.2019
istungi kokkuvõte
• Informatsioonid:
Järvamaa terviseprofiil – Pipi-Liis Siemann (JOL)
Paide Teater – Harri Ausmaa (teatri juht)
AS Järvamaa Haigla arengusuunad – Andres Müürsepp (juhatuse liige)
• Paide linna 2019. aasta 2. lisaeelarve suunati teisele lugemisele
2. lisaeelarvega suureneb eelarve maht 64 850 euro võrra põhitegevuse tulude prognoosi kasvu ning selle arvelt tehtavate väljaminekute arvelt. Koos
lisaeelarve muudatustega on Paide linna 2019. aasta eelarve maht kokku 25
453 611,43 eurot, netovõlakoormus1 58,9% ning netovõlakoormuse ülemmäär2 63,7%.
• Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda § 8 muudeti ja lisati
punkt 6 järgmises sõnastuses:
„6) taotlejal ei tohi olla võlgnevusi Paide linna ning Paide linnaga seotud
eraõigusliku juriidilise isiku ees“.
• Otsustati võõrandada Paide linnale kuuluv ja aadressil Paide linn Kure tn 9 asuv korteriomand nr 9 (kinnistusregistri registrinumbriga
914236) ja kehtestada alghinnaks 23 000 eurot.
• Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisust arvati välja Kalle
Grünthal ning asemele määrati Priit Põder
• Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosseisust arvati
välja Priit Põder ning asemele määrati Andres Kivilaid
• Välislähetuste aruanded
Dalian, Shenjang ja Havirov – linnapea P. Värk
Pereyaslav-Khmelnytski – linnavolikogu aseesimees M. Feštšin
Linnavolikogu ja linnavalitsuse istungite kokkuvõtteid saab lähemalt vaadata paide.ee – Juhtimine

Kõige põletavam
küsimus
Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

Lõuna-Eestit tabanud tormi valguses mõtleme tahtmatult sellele,
mis on päriselt oluline. Seni, kuni
kõik on hästi, muretseme puuduoleva prügikasti, vilkuva lambi või niitmata muru pärast. Kui meil on sellised mured, siis nende muredega
tahakski elada, kui parafraseerida
üht Eesti riigimeest.
Torm näitas hästi, kui haavatav
inimene on ning kui suures sõltuvuses elektrienergiast. Ning kaasaegsed lahendused, seadmed, tehnika jäävad looduse ees tihti jätkuvalt
kaotajaks. Olla päevi elektrita ja /või
kannatada majanduskahjude all, on
ränk katsumus. Kesk-Eestit väisasid

tormituuled seekord märksa leebemalt ning võimalik kriis jäi tulemata. Seekord. Kes mäletab, siis 1967.
aastal räsis ka Järvamaad „sajandi
tormiks“ nimetatud orkaan, mida
paljud inimesed meenutavad siiani
hirmuga. Aga tänapäeva inimese elu
on tolle ajaga võrreldes palju tehnoloogilisem, elektroonilisem ja „nutikam“ – pole ahjusid, mida kütta,
ega kaevusid õue peal. Pole sahvreid
ega keldreidki enam nii palju, kus
toiduvarud ja sügisene aiasaak. Toitu saab poest, teab iga lapski.
Aga kriis tuleb alati ootamatult,
ilmselt kõige ebasobivamal ajal üldse. Hea meel, et Eesti siseturvalisuse eest vastutavad jõustruktuurid on
viimastel aastatel kriisiennetusele
rohkem tähelepanu pööranud – kutsutakse inimesi üles teema peale tõsiselt mõtlema, kuidas elutähtsate
teenuste katkemisel ennekõike ise
hakkama saada.
Kõikidel omavalitsustel peab olema hädaolukorra lahendamise

plaan, milles on kokku lepitud, kuidas ja kellega koostöös hädaolukorda lahendatakse. Ka Paide linnal on
see olemas. Samuti on meil olemas
kriisikomisjon, mis vajadusel kriisi
lahendamist koordineerib. Suvel toimus komisjonil ka esimene õppus,
mille käigus lahendati eluline juhtum, mida võib ette tulla ka Järvamaal. Legendi järgi jäi külmal talvehommikul täistuisanud teele kinni koolibuss. Hädaolukord lahendati hästi, samas saadi juurde hea kogemus ja palju vajalikku teavet.
Ka Paide linna kodulehele on
koondatud Päästeameti soovituslik
info, kuidas õnnetusjuhtumiteks paremini valmistuda, esilehelt leiab
selle nime alt „Elanikkonnakaitse“.
Saabunud on kõige pimedam
aeg ning varsti algab talv. Mõtleme läbi, mis saab, kui….. Teeme
siis küttekolded korda, varume
toidutagavara, labidas auto pagasiruumi jne. Turvalist ja rahulikku advendiaega!

Arhitektuurivõistlus keskväljaku uuendamiseks
Kolm suve on Paide keskväljaku
ruumieksperimendiga katsetatud,
milline oleks inimsõbralik linnaväljak, mis kutsuks olema ja tegema, mis
ei oleks läbisõiduhoov, vaid suhtlusruum ja linlaste ühine elutuba. Ajutised katsetused osutusid üllatavalt
edukaks – õpitud on palju, aga vähemalt sama palju on see näidanud, et
valmisolek püsivama ja parema lahenduse jaoks on küps.
Paide linnavalitsus korraldab
koostöös Eesti Arhitektide Liiduga
arhitektuurivõistluse keskväljakule
parima avaliku ruumi ideelahendu-

se leidmiseks, et koostada lahenduse
alusel ehitusprojekt. Võistlus korraldatakse Eesti Vabariik 100 „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi raames.
Programmi eesmärk on avaliku ruumi kvaliteedi tõstmine ja nüüdisaegsete inimmõõtmeliste linnakeskuste
loomine. Väikelinnade keskväljakute uuendamise tulemusel on praeguseks saanud uue ilme Rapla, Võru,
Tõrva, Valga, Põlva ja Kuressaare. Esimeses voorus toimus 15 arhitektuurivõistlust aastatel 2015–2017, sel aastal korraldatakse neli – lisaks Paidele Lihulas, Võsul ja Tapal.

Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse eesmärk on tuua sinna rohkem elu
ja anda ajaloolisele linnasüdamele tagasi
väärikas kasutus ja kujundus inimeste
kohtumis- ja tegevuspaigana. Nüüdisaegse lahendusega atraktiivne ja aktiivne väliruum elavdab ka linna kultuurielu ja ettevõtlust. Soov on keskväljak ka paremini ühendada Vallimäega ja selleks hõlmab võistlus lisaks linnasüdamele ka kiriku tagust ruumi ja Posti tänava treppide esist ala kuni Vallimäe nõlvani.
Praegu toimub võistlustingimuste kooskõlastamine Muinsuskaitseameti ja arhitektide liiduga, võistlus

Foto: Kaarel Vene

kuulutatakse välja novembri lõpus ja
võistlustööde tähtaeg on 6. veebruar
2020. Seejärel valib erialaspetsialistide enamusega žürii välja võidutöö ja
alustatakse esimesel võimalusel pro-

jekteerimisega, kus lahendust täpsustatakse ja edasi arendatakse. Ehitustööd ilmselt enne 2022. aastat ei alga.
Elo Kiivet
Paide linnaarhitekt

Paide linnavalitsusel sai ametisse määramisest 2 aastat! Pildil
vasakult: Kulno Klein, Anneli Tumanski, Priit Värk, Peeter Saldre, Siret Pihelgas ja Kaja Kört.
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Paide linn muutub
ilusamaks! Terve suve ehitamist ning
Suur-Aia tänaval on
kortermaja saanud
uue kuue. Julged
värvid ja üleelusuurune aadressisilt hakkavad hästi silma –
pakub rõõmu möödujatele ning külalised
ei eksi teelt.

Kaasavas eelarves
võitis matkatee rajamine
Mündi rabasse
Paide linna kaasava eelarve võiduideeks osutus rahvahääletusel
Paide talitee taastamine ja matkatee
rajamine Mündi rabasse, mille poolt
hääletas 365 linlast. Ettepaneku esitasid ühiselt SA Ajakeskus Wittenstein, MTÜ Valgma Külaselts ja Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts.
Teiseks jäi vaid 28 häält vähem
kogunud Joodi mänguväljaku idee,
kokku 337 poolehoidjat. Kolmandana eelistasid inimesed Roosna-Alliku madalseikluspargi ehitamist, mis
kogus 189 häält.
Rahvahääletusel anti kokku 1402
kehtivat häält, neist üle poole olid
paberkandjal.
Linnapea Priit Värgi sõnul näitab hääletajate rohkus, et kaasav eelarve täidab seatud eesmärki. „Elanikud on eelarve koostamise protsessi kaasatud enam kui varem –
tehti sisukaid ettepanekuid linna elu
edendamiseks ja avaldati neile toetust. Kusjuures ettepanekud on ka
heaks indikaatoriks Paide linnavolikogule selles osas, mida linlased
ootavad ja vajavad."

Ettepanekud

Hääli

Koerte park

29

Tehisjääga uisuplats linna keskväljakule

22

Paide tehisjärve aarsete kahe rannavõrkpalliväljakute rekonstrueerimine

163

Paide tehisjärv aastaringseks kasutamiseks - ainulaadne 50 m looduslik välibassein ja talisuplemise
võimalus

97

Kunstmurustaadioni tribüüni katus

96

Ajaloolise talitee taastamine, et tagada ligipääs
Mündi rabas asuvate rabajärvedeni

365

Sargvere külaplatsi ehitus ja korrastamine

104

Madalseiklusrada Roosna-Allikule

189

Joodi mänguväljak

337

Kokku hääli
„Hääletamisel osalenute arvult
võib veel järeldada, et sel aastal on
inimesed olnud kaasavast eelarvest
palju teadlikumad võrreldes mullusega, kui hääletamisel osales 326 ja
suur roll on olnud ka eestvedajate
tööl ideede tutvustamisel. Siht on

1402
järgmisel aastal veel rohkem inimesi kaasata ja selleks kavatseme ka
kehtestatud reegleid korrigeerida,"
sõnas Värk.
Võiduprojekt viiakse ellu järgmisel aastal, linnavalitsus eraldab selleks kuni 25 000 eurot.
Foto: erakogu/ Valgma Külaselts
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Üleskutse
„Kuusepuud kõik ehtima“
Paljudel meist on pööningul või panipaigas üks karp,
mis detsembrikuus ikka ja jälle välja võetakse. Vanad
jõulu- ja nääriehted toovad mälestuskilde lapsepõlvest ning tekitavad igas inimeses nähtamatu nostalgiasideme möödunud aegadega. 19.–20. saj vahetusel
ja uue sajandi esimestel kümnenditel kaunistasid lapsed kuuske söödavate maiuspaladega, hiljem olid levinud narmastega paberites pikad jõulukommid. 20. saj
hakkasid müügikaubana aina rohkem levima tööstuslikud jõulupuuehted: kuldsed ja hõbedased „inglijuuksed“, helevalge lumevatt, sätendavad keed, klaasist
jääpurikad jms. Eelkõige aga õhkkerged säravad mitmevärvilised ja – kujulised klaaskuulid ning muud kujundid, mis on jäänud tänini armastatuks. Järvamaa
muuseum kogub infot vanadest, omapärastest või põneva looga jõulu- ja nääriehetest. Koostame jõulunäituse „Kuusepuud kõik ehtima“ Kesk-Eesti kodudes leiduvast pärandvarast. Pakkuda võib mitmesuguseid
ehteid erinevatest ajastutest. Näitus on muuseumis
üleval 1.12 – 12.01. 2020. Teateid vanadest jõulu- ja
nääriehetest ootame kuni 27. novembrini telefonil
566 82165 või postil: info@jarvamaamuuseum.ee.
Näituse lõppedes tagastame pärandvara omanikele.
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November – detsember
Ajakeskuses Wittenstein/
Järvamaa muuseumis
Järvamaa muuseum avatud E – R kell
8.00 – 17.00.
Näitus „Tähelepanu, politsei“. Näha
saab Paide politseijaoskonnast pärit põnevaid esemeid, mis annavad värvika
pildi korrakaitsjate argipäevast viimase
saja aasta jooksul. Avatud kuni 24.11.
Näitus „Kuusepuud kõik ehtima“ 1.12.
– 12.01.2020. Näha saab rikkaliku valikut Kesk-Eesti kodudes leiduvatest põneva looga jõulu- ja nääriehetest.
Jõulumaa Järvamaa muuseumis
Päkapikkude varasalv 02.12. – 13.12.
Tulge külla kollases pargimajas askeldavatele päkapikkudele. Teeme tutvust vanade jõuluehetega, kaunistame esiemade kombel jõulupuud, meisterdame ehte kodusele jõulupuule ja valmistame
jõulumagusat. Külla tuleb jõulumees.
Hind 4€ osaleja. Lisainfo ning gruppide
broneerimine telefonil 37 385 1867 või
info@jarvamaamuuseum.ee.

Vallitornis
Ajakeskuse külastamisvõimalus K, N,
P kell 11.00 – 18.00; R - L kell 11.00 – 21.00
Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo.

Sündmused Paide
Püha Risti kirikus
30.11 kell 14.00 Paide Gümnaasiumi
110. aastapäeva mälestus-jumalateenistus
01.12 kell 15.00 I advendi kontsert,
esinevad Paide Hammerbecki Põhikooli kollektiivid. Jõuluküünla süütamine.
Tasuta
07.12 kell 15.00 Jõulukrooni kontsert.
Tasuta
13.12 kell 17.00 PPA hukkunud politseinike mälestus-jumalateenistus koos
kontserdiga. Tasuta
14.12 kell 19.00 kammerkoor „Kolm
lindu“, dirigent Valter Soosalu

proovida maitsvaid hõrgutisi erinevatest
ajalooperioodidest.

Sündmused

EV 100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin viib teid läbi huumoriprisma erinevatesse Eestimaa ajastutesse.
Fotokunstniku ja filmioperaatori Peeter Toomingu 80ndale sünniaastapäevale pühendatud näitus „Mees valgel hobusel“. Väljapanek jääb avatuks kuni novembri lõpuni.
Paide Ordulinnuse vahitorni tipus
asuvas restoranis Ajastute Toidud saab

15.12 kell 16.00 Kingitus linnarahvale. Esineb mandoliiniansambel Biati
Mandolini. Tasuta
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

EV 100 loengusari
Loeng-õpitoad tutvustavad põnevaid
lugusid juubelisünnipäeva pidavast kodumaast.
28.11 kell 17.00 Ajakeskuses Wittenstein loeng „Kes me, eestlased, oleme ja kust
me pärineme?“. Lektoriks Tartu Ülikooli
genoomika instituudi asedirektor, arheogeneetik Kristiina Tambets. Juttu tehakse
tänaste eestlaste päritolu teemadel ja vaatame, mida arvab kaasaegne geeniteadus
eestlaste seotusest teiste uurli keeli rääkivate ja muude Euraasia rahvastega.
7.12 kell 12.00 Paide raekoja saalis pärimusloeng „Põlised pühapaigad ja Järvamaa“. Lektoriks Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja
Ahto Kaasik.
7.12 kell 14.00 Järvamaa muuseumis
avatud seminar „Paide apteek 250“. Heidame pilgu Eesti farmaatsia varasemasse ajalukku. Lektoriteks on Tartu Ülikooli professor Ain Raal, muuseumi teadurid ja Paide apteekrid.
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Paide Teatri sügise esietendused
Paide Teatril jõuab sel sügisel publiku ette kaks uuslavastust: novembris tantsu- ja füüsilise teatri lavastus
“Between dreams and drowning”
(edaspidi „BDAD“) ja detsembri alguses Norra näitekirjaniku Jon Fosse “Ma olen tuul”. Etteruttavalt saab
öelda, et märtsis esietendub Paide
Teatril koguperelavastus “BlaBlaBla”,
mille lavastajateks Eva Koldits ja Anne Türnpu.
Paide Teatri teist hooaega iseloomustab kõige paremini märksõna „koostöö“. Nii sünnib Ursel
Tilga ja Steffi Pähna lavastus
„BDAD“ koostöös Sõltumatu Tantsu Lava ja dramaturgide Maike
Londi ning Alissa Šnaideriga. Lavastuse helimaastikud loob KennEerik Kannike ja valguse valguskunstnik Karolin Tamm. Lavastus
esietendub 20. novembril Paide
Muusika- ja Teatrimajas ning seda
mängitakse nii Paides kui Tallinnas. Loojad ise ütlevad, et see on
lavastus neile, kes tahavad armastada, usuvad armastusse ja on selle suhtes kirglikud!
5. detsembril jõuab lavale sügishooaja teine uuslavastus “Ma olen
tuul”. Johan Elm on võtnud ette
maailma ühe armastatuima näitekirjaniku Jon Fosse samanimelise
näidendi ja otsustanud selle peenp-

sühholoogilise kahemeheloo koos
Johannes Richard Seppingu ja
Joosep Uusiga lavale tuua. Lavastuse kunstnik on Eugen Tamberg, helikunstnik Kirill Havanski. See lavastus saab võimalikuks koostöös
Narva Vaba Lavaga. Esietendus toimub Narvas, aga lisaks anname

etendusi muidugi nii Paides kui Tallinnas. Miks Narvas, küsite ehk?
Ehk on selles teatav ajalooline vimka või võimalus. Nimelt põgenes
Teise maailmasõja päevil tollane
Narva Teater Paidesse ja kandis
1944.-1946. aastani nime Narva Eesti Draamateater Paides. Nüüd, kus

olukord on sootuks helgem, oleme
meie otsustanud viia tüki teatrit
Paidest Narva tagasi! Paide Teater
usub ka oma teisel hooajal, et teater
on avatud ring, milles on alati ruumi uuele mõttele, uuele koostööle!
Mõlema sügisese lavastuse piletid
on müügis! „BDAD“ pileteid saab os-

Roosna –Alliku aastatepikkused
traditsioonid püsivad elujõus
Oktoobris tähistas Roosna – Alliku
raamatukogu 135. sünnipäeva. Kroonika
järgi asutati see 1884. aastal Kaaruka küla väikelastekooli juurde. Rahaliselt toetasid raamatute ostmist mõisaproua ja
mõisavalitseja, raamatuid oli üle 200. Pärast seda kui 1920. aastal loodi raamatukogu Oetil ja 1926. aastal Valasti külas,
määras Kuksema vallavolikogu Roosna –
Alliku raamatukogu valla avalikuks raamatukoguks, Oeti ja Valasti jäid osakondadeks. Töötan Roosna – Alliku raamatukogus 1974. aastast, oktoobris täitus 45.
tööaasta. Minu missioon on olnud edasi

viia ja hoida kõike seda, mida eelkäijad on
alustanud ja hoidnud. Meil ei ole kunagi
tegeldud ainult raamatute laenutamisega.
See on olnud inimesi hariv ja kokku köitev külakeskus. Aastate jooksul on välja
kujunenud traditsioonid. On olnud tava
kohtuda kirjanikega ja kogukonnast pärit tuntud inimestega. Meil on külas käinud 30 kirjanikku. On korraldatud raamatuesitlusi, koolitusi ja kirjandushommikuid. 20 aastat on raamatukogus tegutsenud näitering Sõbrad. 21.- 24.oktoober
oli raamatukogus juubelinädal. Sünnipäevapeo tegi meeleolukaks Rait Pilipenko

I ADVENDIPÜHA PAIDES
1. detsember 2019

ta nii Piletimaailmast kui müügikeskkonnast Fienta ning lavastuse “Ma
olen tuul” piletid on müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.
Harri Ausmaa
Paide Teatri juht

Sündmused
Anna
kirikus

perebänd, lasteüritusel kohtusid lapsed
raamatukogunõia Rosaalie ja Mõmmiga.
Oli ajaloopäev, kus raamatukogu lugejad
50-ndatest, Enno Ende, Lembit Saarsalu
ja Lea Kuldsepp meenutasid oma mälestusi tollest ajast. Mina tutvustasin oma
just valminud mälestusteraamatut „Minu raamatukogu“. Hando Runnel on öelnud, et kultuur on elamise vorm. Roosna
–Alliku raamatukogu aitab seda vormi
elamisväärsena hoida.
Viktoria Saarsalu
Raamatukogu juhataja

Kingitus
linnarahvale

15.00 Paide Püha Risti Kirikus

JÕULUOOTEKONTSERT

Paide Hammerbecki Põhikoolilt

16.00 Paide Keskväljakul

November
24.11 kell 12.00
Jumalateenistus armulauaga.
Kristus – taeva ja
maa Issand – Meie kõik
peame saama avalikuks
Kristuse kohtujärje ees. 2 Kr 5:10
Detsember
1.12 kell 12.00 Advendiaja esimene pühapäev. Jumalateenistus armulauaga. Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses
- Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9.
Advendiküünla süütamine. Kaasavõetud küünlaga on võimalus kirikus altarilt süüdatud advendituld koju viia. Kaasa teenib koguduse ansambel.
24.12 kell 14.00 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu! Kaasa teenib koguduse ansambel.
25.11 kell 12.00 Kristuse sündimise püha ehk I jõulupüha jumalateenistus armulauaga. Sõna sai lihaks – Sõna
sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkist!
Jh 1:14
31.12 kell 14.00 Vana-aasta jumalateenistus armulauaga. Meie aeg on Issanda käes - Sinu käes, Issand, on kõik
mu ajad. Ps 31:16
Info
Kontaktid: õpetaja tel. 534 06 396
Juhatuse esimees tel. 51 53 667
Koguduse e- mail: anna@eelk.ee
Koduleht: Anna kogudus

Süttib TULEDESSE JÕULUPUU

Jõuluaja juhatavad sisse jõululaulud-tants,
päkapikud, linnapea ja jõulukuusk

Saad oma
küünlasse
advenditule koju
viia!

15. detsembril
kell 16.00
Paide Püha Risti kirikus
Tasuta!

Arveldusarve nr. EE711010702000731007 SEB
Täname kõiki liikmeannetajaid ja koguduse tegevust toetanud annetajaid.
Kiriku remondi fond: EE631010220056672016 SEB
Täname kõiki kiriku remondi toetajaid! Suvel sai
kirik uue peaukse ja teised uksed renoveeriti.
Järg on akende renoveerimise käes. Palume annetada, kellel on võimalik. Soovime teile rohket
Jumala õnnistust!
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Foto: Marita Kutsar

Kooli sünnipäev uues majas
14.-20. oktoober tähistas Hanssoo
Põhikool oma 42. sünnipäeva sünnipäevanädalaga. Vastvalminud koolimaja sai selga pidurüü, õpilastega
arutleti erinevatel kooli puudutavatel
teemadel, toimusid stiilipäevad, hom-

mikutervitus, disko, külalisloeng, lastevanemate koosolek, avatud uste
päev ning maleturniirid, avatud olid
klassikohvikud. Nädala jooksul käisid õpilased koolis riietudes end lähtuvalt stiilist. Kodudest otsiti välja

crocsid, retrodisko ning kollased ja
sinised riided, lisaks tehti hullud
soengud ning riietati end tagurpidi.
Loengut käis pidamas kirjanik Sass
Henno, kes rääkis otsekoheselt koduja suhteprobleemidest. Koolimaja kü-

Hillar Hanssoo
18. mälestusturniir kiirmales

Ettevõtlusnädal

Traditsiooniline malevõistlus teenelise pedagoogi ja maletreeneri Hillar Hanssoo mälestuseks toimus 19.
oktoobril. Kolmel paralleelturniiril
osales 67 õpilast 32-st koolist. Mängiti 7 vooru mõtlemisajaga 10+10 minutit partiile.
19-a turniiril oli Paide parim Raul
Ruugla Hammerbecki Põhikoolist 4
punktiga kaheksas.
14-a turniiri 31 mängija seas oli

Oktoobris võtsime osa üle-eestilisest ettevõtlusnädalast. 9. klassid
kohtusid algatuse „Minu lugu“ raames ettevõtja Raivo Pingiga. Kooli
õpilasesinduse president Ragne-Liis
Mõttus: “Ta rääkis sellest, kuidas ta
alustas oma ettevõttega, raskustest
mis ette on tulnud, kriisidest ja kõigest muust ettevõtlusega seonduvast.
Oli väga huvitav kuulata ja oli nii
mõndagi kõrva taha panna.”

Paide parim 4 punkti kogunud Robin Randrüüt.
10-aastaseid oli tänavu tavatult vähe - vaid 18.
18. mälestusturniiri korraldas Paide Hillar Hanssoo Põhikool koostöös
Järva Noorte Maleklubiga. Võistlust
toetas Eesti Kultuurkapital.
Toomas Mihkelev
maleõpetaja

JÄRVAMA KUTSEHIDKS
OAB ÕP
•

MISE KU IN

 !

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)
23., 24. nov, 30. nov ja 1. dets
•
Menüü koostamine ja kalkulatsioon
toitlustusettevõttes (40 t) 25. nov

(edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

•

Ametialane eesti keel igapäevases
asjaajamises (20 t) 26. nov

(edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

•

Sõidukite pindade hooldustööd (26 t)
30. nov, 7. ja 8. dets
•
Dementsussündroomiga klient ja tema
abistamine (40 t) 30. nov, 1., 7., 8. ja 14. dets
Võtke meiega julgesti ühendust!
ÕPPIMINE TEEB SÜDAMELE HEAD :)
(koolitused Järvamaa Kutsehariduskeskuses)

Rohkem koolitusi vaata www.jkhk.ee või helista 515 5611
(koostöös Haridus- jaTeadusministeeriumiga
Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi
"Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine" raames)

lastasid Eesti esimesed maavanemad
ning president Arnold Rüütel.
Toimus osaluskohvik, kus arutleti kooli hindamissüsteemi, huviringide ja huvisündmuste, nutiseadmete kasutuse ja koolimaja korralduse

Kooli esindus käis Järvamaa
ettevõtluspäeval, kus tutvuti
startupiga ning loodi ka enda kavand. 7. klassidele tegid töötuba
projektifondi Nopi Üles eestvedajad Riin Luks ja Carolyn Mets.
Mõeldi eelarve koostamisele, tegevuskava planeerimisele ning
aruandluse loomisele. Õpilasesinduse liikmed töötasid välja
kooli ettevõtlusfondi.

üle. Sünnipäevanädalal saavutas kool
Ettevõtliku Kooli programmi baastaseme.
Marita Kutsar
huvijuht

Nädal lõppes ettevõtete külastustega - käidi Paide politseijaoskonnas, linnavalitsuses, Eesti Pagaris, Järva Teatajas, Paide Vees,
Eesti Kaevandusmuuseumis, Felixis, Kumas, Kohila Vineeris ja
KohilaKP Fakctorys. Lõpetuseks
toimus temaatiline joonistuskonkurss, kuhu esitati 47 tööd, millest
valiti välja 11 parimat. Töödega on
võimalik tutvuda kooli seintel.

17. oktoobril toimus Paide 10. maakondlik matemaatikaülesannete
lahendamise võistlus Südames Matemaatika. Osales 36 õpilast 11 koolist.
Võisteldi kahes vanuseastmes: 8-9. kl. ja 10.-12. kl.
Parim Peastarvutaja Paides tiitli said:
8. kl Arni Mänd Koeru KK
9. kl Sander Ollino Väätsa Kool
10. kl Markus Salum Türi ÜG, Kevin Wirth Türi ÜG
11. kl Airi Jalakas Paide G, Martin Leotoots Paide G
12. kl Ivar Salm Paide G, parim tulemus
VIP-dena osalesid võistlusel Paide linnapea Priit Värk, linnaametnik Kert Kaasik ja linnavolinik Alo Aasma.
Parima tulemuse sai kirja Kert.
Teises osas lahendati 2,5 tunni jooksul elulisi ülesandeid, mis olid koostatud Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi
õpetaja Anne Aasametsa ja endise matemaatikaõpetaja Kaia Iva poolt.

Parimad ülesannete lahendajad olid
8.-9. kl
1. Joosep Laagemann Laupa Kool, parim 9. klassis
2. Kertu Ševerev Türi PK, parim 8. klassis
3. Kaspar Valdmann Koigi Kool
10.-12. kl
1. Lauri Männik Türi ÜG, parim 12.kl
2. Ivar Salm Paide G
3. Villu Sisask Türi ÜG
parim 11. kl oli Aiki Jalakas Paide G ja parim 10. kl Urmo Dikker Paide G
Õpilasi juhendasid Anne Martis, Laine Aluoja, Tiia Järve, Monika Kirss, Tiia Tippi, Ethel Koit, Eha Vaard ja
Lilia Ottenson.
Suur tänu kodudele, kus arukad lapsed kasvavad!
Võistlust toetasid: Haridus- ja Teadusministeerium, Paide linn, Paide Gümnaasium, PAMT, Ajakeskus Wittenstein, Tere, Kirna kohvik, Kersti Sarapuu, Priit Põder, Kalle Palling.
Margit Arro
korraldaja
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Lapsed panid
robotid tantsima
Oktoobris toimus PAIde Lasteaia
õpetajate ja 6-aastaste laste ühine töötuba Euroopa Code Week programmeerimisnädala raames, kus mängiti Bee-Botitega. Tänu osalemisele
HITSA ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoorus kevadel saime
juurde uusi robootikaalaseid vahendeid. Eriti rõõmustav oli see, et kõik

rühmad said uhiuued Bee-Bot Mesimumm põrandarobotid ja matid. Kiiresti hakkasid lapsed uute robotitega
mängima ning õppisid programmeerimist. Et õppimist veelgi põnevamaks muuta, mängiti õpetajate väljamõeldud mänge, kus Bee-Botid pidid liikuma mattidel kindla koodi
järgi. Eriti põnev oli ülesanne, kus tu-

li panna oma põrandarobot tantsima. Kui laste käest küsiti, milline
mäng kõige vahvam oli, vastas üks
poiss, et nüüd tahaks tema ise ka uue
mängu välja mõelda ja kiletaskutega
mati jaoks pildid joonistada.
Sirje Kroonsaare
PAIde Lasteaia õppealajuhataja

Miks meil on vaja vene keelt?
Paide Täiskasvanute Keskkoolis
on õpilastel võimalus õppida vene
keele tasanduskursusel ja lihvida
seeläbi suhtlemisoskust. Igal sügisel
tuleb kooli uusi õpilasi, kelle keeletase on väga erinev, sest see sõltub
suuresti kasutamiskogemusest ja
rääkimisjulgusest.
Sel õppeaastal pakkusime vene
keele õpet natuke rohkem kui tavaliselt. Tasanduskursusel keskendutakse pigem keelepraktikale ning süvenetakse vähem grammatikasse.

Kursus aitab õpilastel saada üle suhtlushirmust ning õpetab keelega hakkama saama elulistes olukordades.
Et õppimist mitmekesisemaks ja
põnevamaks muuta, said õpilased
osaleda ekskursioonil Narva. Suhtlemisjulgust ja keeleoskust oli võimalik proovile panna näiteks toidupoes, sest esmalt pöördusid teenindajad klientide poole vene keeles.
See kogemus näitas, miks meil on
vaja vene keelt. Kuigi Järvamaal ei
lähe seda iga päev vaja, leiame siis-

ki, et meie õpilastel kui praegustel
või tulevastel töötajatel on tööturul
oluliselt paremad eeldused, kui vene keel on hästi omandatud.
Kooli põnevad tegevused on osa
projektist "Teisel ringil targaks Järvamaal 2", mida rahastab Euroopa
Sotsiaalfond.
Ene Taurus
Projekti koordinaator ja
õpinõustaja1
enetaurus@gmail.com

3. detsembril võtavad kümned vabaühendused üle Eesti ette erinevaid tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning
kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Need on Eesti esimesed annetamistalgud.
Veebilehelt www.annetamistalgud.ee leiab talgukaardi. Annetajad saavad sealt valida organisatsiooni või mitu,
keda jõukohaste vahenditega toetada.
Paide talgud:
Järvamaa Haigla sünnitusosakond kogub annetusi kahe instrumendilaua ostmiseks ämmaemandatele.
Arvamusfestival 2020 kogub annetusi kultuuriprogrammi jaoks. Mida rohkem annetusi, seda rikkalikum festivali
kultuuriprogramm tuleval aastal saab!
Järvamaa Kogukonnafondi heategevuslik oksjon Facebookis
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Klõps! 1.

novembril
Roosna- Alliku mõisas
toimunud
Lembit
Saarsalu,
Ain Agani
ja Toivo Undi kontsert
tõi täissaali. Toetajaks Eesti
Kultuurkapital ja Leader programm.

Paide Linnaleht
Fotod: Anneli Karma

Oktoobri algusest alustas Roosna- Allikul tegevus naiskoor. 16-liikmelise koori juhendajaks on aastaid tagasi kohalikku segakoori juhendanud Anne Rikberg. Koori esimene ülesastumine on 7. detsembril Paide Jõulukroonil.
Foto: Dmitri Kotjuh

Valgma
küla
süttib
taas
Juba teist aastat valgustavad Valgma küla elanikud pimedal hooajal küla läbiva tänava nutikal ja säästlikul
viisil. Nimelt valgustatakse suurte põlispuude võrad prožektoritega, mis
annab tänavale omapärase valgusefekti ja lubab tänaval turvalisemalt
liigelda.
Puud „süüdatakse" 30. novembril
ehk päev enne Paide linna I advendipüha, et tähistada jõuluaja algust.
Siis läidetakse 2,5 km pikkusel külateel 100 õueküünalt, tõrvikud, laternad ja külaplatsil lõke. Valgusrännaku läbinuid ootavad külaplatsil piparkoogid, kuum jook ja meeleolukas jõulumuusika. Pillimängu eest
hoolitseb Arvo Stoltsen.
Valgusrännak algab kl 18.00 ja
kõik kaugemalt tulijad võivad parkida Hindreku talu parklasse. Üritust
toetab Paide linn.

Paide Linnaleht
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Vaheaeg Anna ja Tarbja
noortetubades

Paide eakad said 25

Paide eakate päevakeskus pidas novembri alguses oma 25. sünnipäeva.
17. septembril 1994. aastal ilmus Järva Teataja esiküljel artikkel
„Paide linna pensionärid saavad oma päevakodu“. See avati Tallinna tänaval. Kolm päeva hiljem ilmus lehes uus artikkel pealkirjaga „Päevakodusse tuli uudistama üks pensionär“. Aga novembris istus pidulauas juba 38 inimest. 2010. aastaks oli liikmeid juba ligi 90. Idee päevakodu asutada pärines Liia Viksilt ja
Eliise Paavelilt.
Aastad on pillutanud päevakeskust Lai tn 33 ja Tallinna tänava
maja vahet. Tänaseks on päevakeskus taas tagasi Lai 33 oma
esimese korruse ruumides. Ruumi on rohkem ja eakatel on
kesklinna ka mugavam käia.

Anna noortetoas toimusid noorte
omaalgatuslikud lauajalgpalli ja õhuhoki võistlused. 18. oktoobril toimunud lauajalgpalli võistlusel olid parimad Marjanne Koemets, Sten Markus Meremaa, Veirner-Mathias Lohk.
Õhuhokis oli parim Veirner- Mathias
Lohk, teine Mirjam Koemets ja kolmas Sten –Markus Meremaa.
24. oktoober möödus heateo tähe
all. Anna ja Tarbja noored külastasid
Paides MTÜ Paikass asukaid.
Noored said teada, et hulkuvad ja
koduta kassid on ka hoitud ja armastatud!
Saime veeta toredat aega nendega
mängides ja viisime neile veidi vajaminevat.
Oli tore ja õpetlik! Ehk leiad sinagi omale sealt truu kaaslase!
23.oktoobril toimus Paide noortekeskuse kokandusringide ühine väljasõit ja koolitus Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Õpiti, kuidas katta lauda, millised on õiged nõud, kuidas
valida laua temaatika ja kuidas lauda

kaunistada. Koolitust rahastas Paide
Noorsootöö Kogu, mille tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskus. Fotod: erakogu
Grete Saviste
Paide Avatud Noortekeskus

Tarbja noortetuba

30. novembril algusega kell 12.00 tähistame rahvusvahelist puuetega inimeste
päeva Türi kultuurimajas koos Lääne-Virumaa puuetega inimeste kojaga.
Ootame rohket osavõttu!

Muudatused
toetuste jagamisel
Anneli
Tumanski
Abilinnapea

Sügis on kohe-kohe andmas teatepulka talvele, inimesed valmistumas
advendiajaks ning loodus talveks. Elanike asjaajamisele kergendamiseks ja bürokraatia vähendamiseks on linnavalitsus teinud muudatusi ja täiendusi nii sotsiaal- kui
haridusvaldkonnas.
Septembrikuisel volikogu istungil muudeti linna sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras kahte olulist punkti: matusetoetuse esitamise korda ning eluruumide kohandamist erivajadusega inimestele.
Alates oktoobrist ei ole matusetoetuse avalduse esitamisel vaja enam lisada surmatõendit, kuna surmafakti
saab meie töötaja kontrollida rahvastikuregistrist. Nüüd piisab vaid kirjalikust avaldusest linnavalitsusele.
Lõppes ka II voor riiklikul rahastusel oleva eluruumide kohandami-

se projektist erivajadustega inimestele. Käesolevaks taotlusvooruks
kvalifitseerus üheksa avaldust, millest kõik said ka Rahandusministeeriumi toetuse. Avalduste läbivaatamisel lähtus linnavalitsuse sotsiaalkomisjon määrusest tulenevalt:
1) isiku puudest tulenevatest vajadustest;
2) asjaolust, kas eluaseme kohandamise tulemusena isiku iseseisev
toimetulek paraneb;
3) hoolduskoormuse vähenemisest.
Kodude kohandamisi on aega teha kaks aastat. Nii hinnapakkumiste võtmisel kui kodude kohandamise protsessis on abiks linnavalitsuse
sotsiaal- ja linnamajanduse osakonna töötajad.
Sotsiaalhoolekandelise abi toetuste ja teenustega saab tutvuda Paide linna kodulehel - Sotsiaalhoolekanne
Ootame lapsevanemaid jätkuvalt
taotlema transporditoetust huvihariduse riiklikust rahastusest.
Transporditoetust makstakse, kui:
noore elukoht Paide linna haldusterritooriumil ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja kaugemal kui
viis kilomeetrit,

noore elukohas ei pakuta vastava
huvialaga tegelemise võimalust,
kui noor käib huvikoolis või huviringis teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil ning see on
noore elukohale lähemal kui Paide
linn.
Transporditoetust saab taotleda
noore seaduslik esindaja, kes esitab
ametiasutusele linnavalitsuse poolt
kinnitatud vormis taotluse kolm
korda aastas:
5. märtsiks detsembrist veebruarini kantud transpordikulude eest,
5. juuniks märtsist maini kantud
transpordikulude eest ja
5. detsembriks septembrist novembrini kantud transpordikulude
eest.
Kui huvikool või -ring asub
noore elukohast kaugemal kui 50
kilomeetrit, esitab taotleja koos
taotlusega sõidupiletid eelnimetatud kuupäevadel ja nimetatud perioodi eest.
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise korraga saab tutvuda paide.ee – Haridus, kultuur, sport, vaba aeg
Soovin kõigile rahulikku ja imelist advendiaja algust!
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Neljapäeval, 12. detsembril kell 14.00 toimub Paides
Treegeri kohvikus koosviibimine “Jõululummuses“
EELK Järvamaa praosti Katrin Helena Melderiga.
Info ja registreerimine 06.12 telefonil 5557 6915 või
evi.sikstus@mail.ee
Omaosalus 15 € tasuda
Järva Diabeetikute Seltsi pangaarvele.
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Koerte ja kasside vaktsineerimine
Paide linna külades
Vastavalt Eesti Vabariigi Tauditõrje seadusele ja marutaudi tõrje eeskirjale on koerte ja kasside omanikud kohustatud oma hoolealuseid vaktsineerima inimestele ja loomadele ohtliku viirushaiguse marutaudi vastu. Monovaktsiin ja süstal on looma omanikule tasuta. Loomaarsti kojukutse maksab
5€. Soovitan nimetatud päeval tulla oma lemmikuga peatumiskohtadesse.

Tasuta vaktsineerimine pühapäeval,
24. novembril 2019

Aasta tublimad vabatahtlikud on selgunud
Järvamaa Arenduskeskuse ja Kodukant Järvamaa
kodanikualgatuste konkursile laekus rekordiliselt palju kandidaate, kokku 40. Konkursi mõte on rõhutada
kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning

tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust ning
teavitada üldsust maa- ja külaelu olulisusest. Parimate
tunnustamine toimub 28. novembril Taikse külamajas.

Tunnustus antakse välja viies kategoorias:

Orienteeruv ajagraafik:
9.00 Sargvere küla parklas
9.20 Palu Küla sissesõidu teeots
9.40 Pikalepiku külas
10.00 Mäeküla kaupluse parkimisplatsil
10.20 Valgma küla bussipeatus
10.45 Seinapalu küla postipeatus
11.00 Mündi töökoja ees
11.15 Kriilevälja küla bussipeatuses
13.00 Tarbja kaupluse parklas
13.20 Eivere mõisa bussipeatus
13.40 Pikaküla keskus
14.00 Anna kaupluse ees
14.30 Ussisoo, Muhu talus
15.30 Viraksaare küla alguses

Nominendid:
Aasta tublim
vabatahtlik
Kristiina Herodes
Kert Kaasik
Allan Palmiste

Aasta parima
mittetulundusühing
Purdi Külaselts
Türi Kogukonnaselts
MTÜ Allikaveed

Hea algatus
MTÜ Türi O.T.T.
MTÜ Valgma Külaselts
Järvamaa Käsitöökodade Päev

Kogukonda
toetav
ettevõte
Nõlvak & KO OÜ
Kuma AS
Viking Window
AS

Sädeinimene
Maarja Brause
Kati Nõlvak
Sille Pudel

Raivo Raja
Paide linna volitatud veterinaararst.
Info ja kojukutsed telefonil 52 09 089

Helkurikõnd 26. novembril
26. novembril algusega kell 18.00
toimub üle Eesti helkurikõnd „Helkuriga sõbraks". Eesti eri paikades
stardib helkurkõnd ühel ja samal
kuupäeval ning kellaajal.
Esmalt kõneldakse kogunemiskohas helkuri vajalikkusest ja korrektsest kandmisest. Seejärel järgneb helkurkõnd, kus esitletakse liiklejatele
valgusallika töövõimet ning kõnni
vältel antakse helkur vastutulevatele
liiklejatele, kellel seda ei ole. Helkurkõnd lõpeb helkuripuu ehtimisega.
Tegemist on vabatahtlikke ja kogukonda kaasava üritusega, kuhu on
oodatud osalema inimesed, kes soovivad näidata eeskuju, panustada turvalisusesse ja suurendada helkurita
jalakäijate teadlikkust helkuri vajadusest.
Järvamaal koordineerib helkurikõndi MTÜ Järvamaa Abipolitseinikud. Paneme Järvamaa särama!

Paide linnas toimuvad
helkurikõnnid:
Paide linn (kogunemine Paide Politseijaoskonna taga)
Roosna-Alliku (rahvamaja ees)
Viisu (rahvamaja juures)
Tarbja (kooli parklas)
Anna (mänguväljaku juures)
Margus Nurmik
MTÜ Järvamaa Abipolitseinikud

Tervisemure korral alusta pereõest
Terviseprobleemi ilmnemisel
pöördume esmajärjekorras perearsti
poole. Mõnikord aga ei pääse patsient
kohe arsti juurde, vaid ta võtab vastu
hoopis pereõde.
Mis täpselt on pereõe roll täna ja
milliste murede korral tema poole
pöörduda?
Pereõde on kõrgharidusega spetsialist, kes nõustab patsiente tervislike eluviiside ja haiguste
ennetamise osas, omab ülevaadet
sõeluuringutest ja vaktsineerib. Koostöös ravi määrava perearstiga toetab
õde nii ägedaid kui ka kroonilisi haigusi põdevaid inimesi nende raviteekonnal.
Pereõdede ülesandeks on teha
vaktsiinisüste, võtta verd, kuulata südant ja kopse ning mõõta vererõhku,
uuendada retsepte, siduda haavu,
nõustada patsiente haiguste ennetamise, tervisliku eluviisi ning toitumise osas.
Pereõdesid tasub usaldada
Paljudel juhtudel ei ole tervisemure suur ja patsient ei peagi arsti juurde minema, sest pereõde hindab ini-

mese terviseseisundi ja annab talle
nõu ning vajadusel kutsub enda vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure ületab õe pädevuse piire, suunatakse patsient edasi perearsti vastuvõtule.
Pereõdede pädevus on täna sellisel tasemel, et osatakse iseseisvalt tegeleda ka kiireloomuliste ja raskemate tervisemuredega, kuid seadusest
tulenevalt õde ise diagnoosi panna ei
tohi, vaid peab sellise patsiendi perearstile edasi suunama. Õdede vastutuse suurenemine aitaks tagada inimeste kiirema pääsu tervishoiusüsteemi.
Ligikaudu 80% haigustest on iseparanevad, nii et just pereõe soovitused aitavad inimestel enamikku viirushaiguseid kergemalt põdeda. Pereõed on igati pädevad meditsiinisüsteemis erinevaid rolle täitma – nad
on läbinud õe õppe ja hõlmab nii teoreetilisi kui praktilisi aineid.

Autoromudele tullakse tasuta järele
Aias, metsatukas, linnatänaval
kasutult seisev autoromu ei riku
mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik
ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta
sinna, kust tollest tehakse midagi
uut. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski AS autoromud üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 5188213 või

Kuusakoski tasuta lühinumbrilt
13660.
Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele südamele, et inimesed oma
romusõidukiga tegeleksid ning annaksid selle õigesse kohta käitlemiseks.
Kindlasti ei tohi autoromu omaalgatuslikult lammutada või anda seda üle nö suvalisele inimesele. Autoromu, millelt ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või põleta-

tud mootoriõli ning mittenõuetele
vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii
keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit
vedelikke (v.a. kütus) eemaldatakse
autoromust selle käitlemise ajal. Lisaks põhjustavad pliiakude mittenõuetele vastav käitlemine ning plastiku põletamine tõsist muret.
Eelmisel aastal viidi romukampaania ajal ära umbes 250 autoromu.
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Aasta kogukonnajuhi
silme läbi
Täpselt aasta tagasi kuulutati välja Paide Linnameeskonna kogukonnajuhi konkurss, mis on üheks osaks
Premium Liiga rahvusvahelisest projektist „PL GROW“. Aasta võtab kokku meie kogukonnajuht Arto Saar.
Esindusmeeskonnaga oleme käinud sel aastal juba peaaegu pooltes
Järvamaa koolides ja sügisel külastasime esmakordselt ka Paide lasteaedasid. See rõõm ja sära, mis nii
lastel silmadesse tekib koos suurte
meestega, on raske kirjeldada. Samamoodi pakuvad lapsed head ja
kosutavat vaheldust jalgpalliproffidele, kes igapäevaselt muidu trennides kokku saavad. Oma külaskäikudel oleme jaganud 1000 suurt ja säravat helkurit, millega oleme lapsed
nähtavaks teinud ka pimeduses ning
oleme sellega andnud panuse maakonna turvalisusse.
Uusi algatusi või traditsioone, mis
sel aastal on saatnud igat mängupäeva, on päris palju. Nii on hommikuti Paide kesklinnas näha rippuvaid
palle koos mängu algusajaga. Oleme

käima pannud tasuta fännibussid üle
Järvamaa. Igal mängupäeval on 3050 fänni just bussidega kohale tulnud. Suur tänu ettevõtetele, kes seda
on toetanud! Mängul kohapeal oleme iga kord läbi viinud võistlusi lastele ning meelt on lahutanud Fenella tantsutüdrukud. Ilusate ilmadega
on lastele lustimiseks olnud batuut
ning head sööki pakkunud pealtvaatajatele Imavere kõrts, Südamesahver, Türi Pritsumehed, kohvik „Kaie
juures“, Wabakohvik ja loomulikult
imelised Hämariku memmed. Vabatahtlikega oleme teinud näomaalinguid. Lisaks muidugi veel Espaki ja
Pizzakioski loosimised, mis kulmineerusid suure saunaloosiga Arctic
Finland House poolt.
Hooaja teisel poolajal ilmus mängudele Paide Rüütlite buss ning
väiksed rüütlid, kes saatsid meie
sangareid väljakule lahingusse. Meie
mehed ongi ju vaprad, õilsad, võitlevad lõpuni ning kaitsevad meie
kindlust.
Meie fännid on suurepärased,

sest lisaks kodumängudele olime
kohal kõikidel võõrsilmängudel.
Fänniordu on järjest suurem ja suurem ning see teeb ainult head meelt.
Kõik see tegevus kokku on kajastunud ka selles, et Paide Linnameeskond sai sel aastal ettevõtlusnädala
raames tiitli „Järvamaa sõber 2019“.
Palju õnne meile kõigile!
Minu mõõdetavaks tulemuseks
on publikunumber ja seda vaadates
tuleb naeratus näole küll. Kui eelmisel aastal oli Paide keskmine publikunumber hooaja lõpuks 186, siis
enne mängu Levadiaga (09.11) on
meil see 351, mis on liigas paremuselt küll alles 6. tulemus, jäädes suurelt alla Florale ja Tammekale ning
napilt alla Viljandile, Levadiale ja
Kaljule. Kuid arvestades kogukonna suurust ja protsenti sellest, siis on
see liigas pika puuga esimene.
Suur aitäh kõikidele, kes on sel
aastal nõu, jõu ja muu abiga toeks
olnud! Me oleme teinud vägeva hooajaga ajalugu ja teeme ka järgmisel
aastal.

U17 hooaeg lõppes võiduga
Meie U17 poiste debüüthooaeg
Eliitliiga II liigas lõppes võiduga, kui
võõrsil saadi 2:1 jagu tänavu liiga
teise kohaga lõpetanud Viljandi Tuleviku eakaaslastest.
Avapoolajal kaotusseisu jäänud
Paide, tegi Viljandiga asjad selgeks
teise poolaja keskel, kui esmalt lõi
viigivärava Kevin Joshua Kanne
ning 71. minutil realiseeris Matrix
Einer penaltist võiduvärava.

Hooaja jooksul said Meelis Rooba hoolealused 22-st peetud mängust kirja 8 võitu, 3 viiki ja 11 kaotust, mis andis neile kokkuvõttes 12
meeskonna arvestuses kaheksanda
koha. Väravate vahe: 32:46.
Hooaja parim väravakütt oli
11 tabamusega Matrix Einer,
Carmo Toomet ja Kevin Joshua
Kanne said kumbki oma nimele
9 väravat.

Paide LM U17 koosseis: Matrix
Einer, Mait-Markus Hanson,
Marcus Heinla, Ranet Hulko, Rasmus Kallas, Kevin Joshua Kanne,
Rait Kohk, Georg Lee, Markus Lieberg, Marcus Pajumaa, Sander
Pleesi, Steven Pleesi, Gregor Pruual, Andre Saare, Rein Sander, StenErik Tamme, Carmo Toomet, Simon Usar, Kermo Uusleer, Robin
Vestung.
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E-Piim Spordihall

20.11 kell 19:30 Korvpalli Saku 1. liiga: Paide
Viking Window - Eesti Maaülikool/SKARCON
22.11 kell 16:00 Järvamaa kergejõustiku
seeriavõistlused, II etapp
24.11 kell 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
29.11 kell 18:00 PG vilistlaste spordivõistlused
30.11 kell 18:00 PG vilistlaste kokkutulek
01.12 E-Piim Spordihall SULETUD!
05.12 kell 10:00 Järvamaa koolide 6.-9. kl võrkpalli KV P/T (EKSL)
06.12 kell 10:00 3x3 korvpalli rahvaliiga (EKSL)
07.12 kell 14:00 Korvpalli Saku 1. liiga: Paide Viking Window - BC
Hito/Karjamaa
07.12 kell 12:00 KK 7 jõulutreening
08.12 kell 10:00 Paide Linnameeskonna noorteturniir
11.12 kell 10:00 Võrkpalli KV 10.-12. kl (EKSL alagrupp)
14.12 kell 10:00 Paide Linnameeskonna noorteturniir

Paide linna võimla

14.12. kell 10:00 Võrkpalli KV veteranidele
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: www.paidesport.ee
* Jõusaal * Pallimängusaalid * Aeroobikasaal * Maneež *
E-R kell 8.00 – 22.00
L-P kell 11.00 – 21.00
* Ringtreening * Treener jõusaalis
T, N kell 18.00 E, T, N, R kell 18.00 – 20.00
* Saun
P kell 12.00 – 15.30 (naised)
P kell 16.00 – 20.00 (mehed)
*1. 12.19 E-Piim Spordihall SULETUD!

Õnnitleme novembrikuu sünnipäevalapsi!
94 Elfriede Vahula
92 Irene Järvsoo
91 Valentina Ööpik
91 Silvia Brant
91 Elsa Feodorova
90 Maie Tubarik
90 Hugo Grenzen
90 Salme Männik
89 Vaike Valge
89 Väino Rei
89 Anatoli Opivalov
88 Jane-Kristine Kurema
88 Uno Sõrmus
88 Ellen Randmaa
88 Mai-Laine Puskar
88 Luiza Fjodorova
88 Servese Alliksaar
88 Vilve Orgla
87 Milda Lindre
87 Toivo-Mart Rebane
87 Hingerina Lammer
87 Helga Rööpson
87 Selma Dikker
86 Viivi Eisenberg
86 Ilme Pleesi
85 Maria Adrat
85 Uno Jürisson
85 Linda Adelbert
85 Õile Ilmas
85 Maria Vahtramäe
85 Helme Lillo
84 Mare Düüna
83 Hugo Pastimäe
83 Aime Nuhkat
83 Karl Ratnik
83 Jekaterina Ivanova
83 Aino Uustalu
83 Juta Tõnisson
83 Laine Saar
82 Helgi Kask
82 Pekka Ilmari Kiviluoma
82 Milvi Alev
82 Saima Valdma
82 Ruzbay Akhmetov
82 Valentina Koitla
82 Viive Salu
82 Malle Treksler
81 Tõnu Sookaer

81 Leili Käär
81 Ainu Aus
81 Epp Jürgen
81 Rein Koitla
81 Helgi Peuša
80 Liidi Tommingas
80 Mall Paesüld
80 Rutt Mihkelson
80 Silvi Needra
80 Lembit Pau
80 Laine Tamme
80 Svetlana Vdovitšenko
80 Linda Klementa
80 Eevi Pajula
79 Milvi Adler
79 Harri Valk
79 Ellen Poolakese
78 Laine Leepere
78 Liivi Sion
78 Anu Tamberg
78 Rein Lohu
78 Elvi Joost
77 Maie Soomets
77 Maila Schiff
77 Veljo Lääne
77 Mari-Ann Ruus
77 Linda Laanemets
76 Eha Vessmann
76 Salme Puusepp
76 Anne-Marie Ollino
76 Juhan Aasa
76 Raivo Liitmäe
76 Moonika Brenner
76 Tatjana Zaikina
75 Liia Viks
75 Heili Kuut
75 Laine Kingisepp
75 Liivi Taada
75 Anne Kanne
75 Yury Klimenyuk
75 Valve Palmberg
75 Tauno Matias Viilonoja
75 Arvo Jokst
Pansionaat Paide õnnitleb!
90 Kalju-Georg Kull
88 Vilve Orgla
85 Maria Adrat
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Saada kaastöid
maarit.nomm@paide.ee,
tel 383 8623
Lisainfo: paide.ee – Paide
Linnaleht

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
Iisak 18.09.2019
Drevor 08.10.2019
Otto Johannes
14.10.2019

Ostan metsamaa.
Telefon 552 0378

Miko 18.10.2019
Elsa 18.10.2019
Lemme 20.10.2019
Lisandra 21.10.2019

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

ÜleEesti

Matusekorraldus kogu Järvamaal!

PÜHADETURNEE
28.12 PAIDE KIRIK kell 17
L AVA L K A K E E L P I L L I K VA RTETT &
KÜL ALISESINEJANA RAHVUSVAHELISELT
TUNNUSTATUD TENOR ANDREI B O GACH

P IIR AT U D A RV P IL E T E ID M Ü Ü G IL

INFO JA PIIRATUD ARV PILETEID

18.12 Paide kirik kell 19

HINNAD VAHEMIKUS 16–25 EUR

TELE2 KIIRE PÜSIÜHENDUS
TULEB paide linna
Naudi kodus ülikiiret netti

Peagi jõuab Paide linna kõige kaasaegsem valguskaablil põhinev internet – Tele2 interneti püsiühendus,
millega saad nautida kuni 1000 Mbit/s kiirusega netti. Vaata piiramatult ﬁlme, suhtle lähedaste ja sõpradega
või aja muretult tööasju – ülikiire katkematu ja piiramatu nett võimaldab teha kõike just nii kiiresti, kui ise
tahad. Lisaks on valguskaabel tulevikukindel: kui internetimahud kasvavad, kasvavad vastavalt ka kiirused.

vaata lähemalt:
www.tele2.ee/valgus

kuus

100 Mbit/s alates

