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Paide kaunis kodu
P
alju õnne! Tänavu pälvis üleeestilisel konkursil “Eesti
kaunis kodu” preemia ka Karola ja Janek Jaanofi kodu Paide
linnas.
“Iga puhas ja korras kodu on osa kogu Eesti hoidmisest. See on hoolimine

Paide linn
saab sünnipäevakingiks
kauni kiriku
ja suure
kallistuse!

ning teistega arvestamine, see on tulevikku vaatamine ning aru pidamine oma lähimate teekaaslastega,” ütles
president Toomas Hendrik Ilves 24.
augustil Paide kultuurikeskuses, kus
toimus kodukaunistamisaasta lõpetamine ning parimate tunnustamine.

S

Fotod: Ants Leppoja/ Järva maavalitsus, Anu Puusepp/ Järvamaa Infoportaal

Riigipea sõnul ei sünni seesmiselt ja
ka väliselt kaunis kodu suure rahaga,
see luuakse tegusate käte ja teadmistega
ning iga kauni paiga, kauni ja hubase
kodu loomine nõuab ka ühte hoidmist
ning koos tegemist.
“Tänan teid kõiki, et olete suure osa

Arvamusfestival: arvamuskultuuri
arendaja ja ideede kohtumispaik
Liis Kängsepp
Arvamusfestivali
kommunikatsioonijuht

A

rvamusfestival lõppes umbes
kahe nädala eest, kahe päeva
jooksul käis Vallimäelt läbi enam
kui 4000 inimest.
Suur osa tagasisidest on olnud äärmiselt
positiivne ning järgmise aasta augustiski tuleb Arvamusfestival kindlasti uuesti.
Taas Paides, taas Vallimäel.
Nii enne festivali, selle ajal kui ka pärast
on Arvamusfestivalist – ja ka laiemalt arvamuskultuurist Eestis – kirjutatud vaat
et lugematu arv artikleid erinevates Eesti
meediakanalites. Kahe festivalipäeva jooksul avaldati ainult eestikeelses meedias
kokku umbes 300 erinevat artiklit Paidest, osa neist on üleval Arvamusfestivali
kodulehel. Lisaks räägiti festivalist palju ka
venekeelses meedias, oma osa oli kindlasti
mängida sellel, et esmakordselt olid festivalil mõned arutelud ka vene keeles. Festivali kodulehte külastati 15.-16. augustil
kõvasti üle 20 000 korra.
Seda kõike aitasid kokku panna head
inimesed Paidest ja mujaltki Eestist. Kokku oli festivali korraldamisega seotud üle

160 vabatahtliku ja 80 erineva organisatsiooni, kes tõid festivalile oma lavad ja teemad. Paljud organisatsioonid on juba öelnud, soovivad festivalile tulla ka järgmisel
aastal.
Arutelusid oli tänavu kirglikke ja seinast
seina – räägiti nii haridusest, tervisest kui
ka julgeolekust. Kõige rohkem oli majanduse ja kultuuriga seotud teemasid, palju
arutleti sise- ja välispoliitika, lõimumise
ja Eesti tuleviku üle. Esimest korda toodi
osalejateni arvamusavaldusi ka teistes vormides kui arutelu. Festivali kultuuriprogrammis oli nii teatrit, dokumentaalfilme
kui ka muusikat ja luulet. Jaak Printsi ette kantud „24 aastat ühe tunniga“ jäi paljudele meelde ning sellest räägitakse veel
kindlasti ka järgmise festivali eelõhtul.
Äripäev kirjutas pärast festivali, et aja-

lehe arvates täidab Arvamusfestival hästi
korraldajate algusest peale seatud eesmärki
olla arutelukultuuri arendaja ning säärasena on tal oluline koht avalike debattidediskussioonide taseme tõstjana pikemaajalises perspektiivis. Postimehe juhtkiri
ennustas, et kolmas festival saab korraldajatele olema veel suurem proovikivi, kuid
kogemused aitavad teha õigeid valikuid.
„Esimesel festivalil valitses väikese ürituse kammerlik vaim. Teisel festivalil on
korraldajatel olnud kasutada rohkem raha, paarikümnest arutelupaigast on saanud mõnikümmend,“ kirjutas Postimees
ning lisas, et ühiskondki on järjest enam
mõistnud festivali ideed ja olemust. „Tullakse perega, eri Eesti paigust, väike vihm
osalisi ei häiri. Võime üha kindlamalt rääkida tekkivast traditsioonist. Viitamine,

Foto: arvamusfestival.ee

oma hoolest ja armastusest pannud
oma kodudesse ning seeläbi ka koduküladesse ja -linnadesse. Teie kodudest
saab alguse kogu Eesti parem väljanägemine ja sõbralikum olemine,” sõnas
riigipea, kes on ka Eesti Kodukaunistamise Ühenduse patroon.

et see või teine idee käidi välja juba Arvamusfestivalil, on just kui kvaliteedimärk,
et tegu on mõttega, mis väärib arutelu ja
teoks tegemist.“
„Korrektse väitluskultuuri vormi rüütatud vaba mõttevahetus ning kogu ettevõtmist läbiv soe ja sõbralik atmosfäär on
väärtus, mis võetakse Paidest kaasa ja hoitakse alal terve aasta jooksul,“ kirjutas Äripäev vahetult pärast festivali. „Paide Vallimägi on saanud kohaks, kus saavad kokku
inimesed, kellele on oluline oma mõtteid
teistega jagada, teiste arvamus ära kuulata,
oma tegemisi mõtestada väitluse kaudu,
võttes arvesse ka vastuargumente, mille ärakuulamiseks ja teadvustamiseks on Arvamusfestival suurepärane koht.“
Need sõnad ei ole kiitus ainult festivali korraldusmeeskonna liikmetele, vaid
kõigile Paide ja Järvamaa inimestele.
Korraldajatena tahame Paide Linnalehe
veergudel veel kord kasutada võimalust
tänada kõiki Paide inimesi, linna, Järvamaa omavalitsusi ja kohalikke ettevõtjaid
toetuse eest. Ilma teie kõigi panuseta ei
oleks Arvamusfestivali, suur-suur aitäh
teile! Loodame, et Paide Vallimäest saab
aastateks augusti kolmandaks nädalaks
paik, kuhu tulekut korra aastas oodatakse ja kus sünnivad ja jagatakse mõtteid,
mis siinsest 45 227 ruutkilomeetrist teevad parima paiga.

el sügisel tähistab
Eestimaa süda oma
723. sünnipäeva. Ja
seda väga eriliselt! Linna sünnipäevaks lõpeb
Paide Püha Risti kiriku
siseremont, mille raames saab pühakoda sisemus uue ja kauni viimistluse.
Seoses sellega toimub linna sünnipäeva pidulik aktus sel aastal 01. oktoobril
Paide kirikus, kus EELK
peapiiskop Andres Põder
selle taaspühitseb, ühtlasi
antakse üle linna aukodaniku tiitel ning vapimärgid.
Kontserdi annab Eesti Rahvusmeeskoor.
30. septembril, Paide linna õigel sünni päeval teeme
kõik koos kodulinnale kallistuse.
Plaanis on moodustada
inimkett ümber kesklinna, sümboliseerides sooja
sünnipäevakallistust, ning
mööda seda hakkab annaedasi-stiilis liikuma suur
sünnipäevapai.
Raekoja ees pakutakse kõigile kringlit ja sooja
teed. Linnaõigused sai Paide 1291. aastal, 30. septembril. Linna sünnipäevanädalasse võib lisanduda
sündmusi veelgi, infot saab
www.paide.ee. Palju õnne!
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Algab uus kooliaasta, aga millal uues koolis?

Ametlikud teated

Priit Värk
Paide linnapea

Paide linnavolikogu
21. augusti 2014 istungi
kokkuvõte
Linnavolikogu:
• Kinnitas kohtade loetelu Paide linnas,
kus alkoholi tarbimine on keelatud (vt
lähemalt lk 4)
• Kinnitas pöördumise Riigikogu,
Riigikogu õiguskomisjoni, siseministri,
justiitsministri ja sotsiaalkaitse ministri
poole korrakaitseseaduse muutmiseks
• Kehtestas Parkali tn 46 kinnistu
detailplaneeringu
• Seadis reaalservituudi Paide linna
omandis olevate Mõisa tee 2 ja Mõisa
tee 4 kinnistutele Mõisa tee 6 kinnistu
igakordse omaniku kasuks
• Otsustas taotleda haljasalade alust maaala Paide linna munitsipaalomandisse
• Määras linnapeale ametipalgaks 1950
eurot
• Nimetas esindajad ja nende asendajad
Linnade Päevale ja Eesti Linnade Liidu
volikogusse: Linnade Päevale volikogu
esimees Tarmo Alt ja tema asendajaks
volikogu aseesimees Mihhail Feštšin;
Linnade Päevale linnapea Priit Värk ja
tema asendajaks abilinnapea Janno
Lehemets; Eesti Linnade Liidu volikokku
linnapea Priit Värk ja tema asendajaks
abilinnapea Janno Lehemets
• Nimetas esindajad Järvamaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja
juhatusse:
Järvamaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule Paide linnavolikogu
poolt Tarmo Alt, asendaja Andres
Müürsepp; Mihhail Feštšin, asendaja
Viktor Kasak; Priit Värk, asendaja Andres
Jalak; Janno Lehemets, asendaja Vello
Talviste. Järvamaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse liikmeks nimetati Priit Värk.
• Kinnitas alatise eelarve- ja
majanduskomisjoni liikmed
• Valis alatise haridus- ja
kultuurikomisjoni esimeheks Ants
Hiiemaa
• Kinnitas alatise haridus- ja
kultuurikomisjoni liikmed
Linnavalitsus andis informatsiooni
eelarve täitmise ja riigigümnaasiumi
loomise hetkeseisu kohta.
Järgmine Paide linnavolikogu istung
toimub 18. septembril. Istungite
ülekandeid saab jälgida ka interneti
vahendusel. Lingi leiab Paide linna
veebilehelt www.paide.ee.

E

simesel septembril täituvad klassiruumid lastega ja kätte võetakse
õpikud.
Mitte selleks, et õpetaja käsib, mitte ka moe
pärast, vaid ikka selleks, et ühel päeval saaksite
tunda: olen targem kui linnapea, targem kui
õpetajad, targem isegi kui ema ja isa ning ma
tean, kuidas muuta meie kõigi elu paremaks.
Ma jäin mõtlema oma esimesele koolipäevale. See on mul selgesti meeles. 1992. aastal
läksin Laial tänaval asuvasse Paide 3. keskkooli. Ma ei salga – mul oli kabuhirm. Ma olin
paras Mowgli, keda hakati äkki kodustama.
Kaasa ei aidanud ka asjaolu, et mu pinginaabriks sai Oliver.
Poiss, kes oskas juba tähti kokku veerida ja
oma nime kirjutada. Ent see hirm lahtus paari
nädalaga ja nagu olemasolev kirjatükk kinnitab, siis isegi mina õppisin lugemise ja kirjutamise ära.
Esimene september on vaimne pööripäev,
päev, mil sajad Paide õpilased hakkavad süsteemselt oma tulevikku vormima. Õigustatud

on küsimus, milliseks vormitakse Paide ja Järvamaa hariduse tulevik?
Ligi kaks aastat on käinud trall, kas, millal
ja kuhu tuleb Paidesse riigigümnaasium. Ma
alustan vastamist algusest: riigigümnaasium
tuleb Paidesse ja mitte ühtegi teise Järvamaa
omavalitsusse. Selleks on haridus- ja teadusministeeriumiga kokkulepitud, et septembris
sõlmime „Ühiste kavatsuste kokkulepe“, millega kinnitatakse, et just Paidesse eraldatakse
rahalised vahendid koolihoone rajamiseks või
rekonstrueerimiseks.
Teiseks ja kolmandaks – oleme ministeeriumiga jõudnud selge üksteisemõistmiseni, et
aasta lõpuks allkirjastame ka nn teise lepingu
ehk üksikasjalikuma koostööleppe, kus seame paika ka asukoha. Hoolimata sellest, kas
koolimaja saab olema Paide Ühisgümnaasiumis või Gümnaasiumis, Järvamaa Kutsehariduskeskuse juurdeehitusena või Posti 12 hoones, siis on realistlik, et aastal 2018 (hiljemalt
2019) avatakse meil riigigümnaasium.
Asukohast on olulisem, milliseks kujuneb
kooli sisu, st mille poolest ta erineb tänasest
õppekorraldusest? Loomulikult on koolis
esindatud klassikalised reaal- ja humanitaarharu, kuid minu arvates peaksid välja kujunema ka suunad ja kursused, mida täna ei õpetata Paides ja mis oleksid spetsiifilised just meie
koolile. Seejuures tuleb arvestada ja ära kasutada võimalusi, mida pakuvad kutsehariduskeskus ja Säästva Renoveerimise Infokeskus
ning Järvamaa ettevõtlusest tulenevaid kon-

kurentsieeliseid.
Ma loetlen jadamisi vaid mõned üksikud
võimalused: 1. ettevõtlusõpe sh raamatupidamine, majandus, turunduse algtõed; 2. reaalsuund sh elektrotehnika, IT, inseneriteaduse
algtõed, metallitöötlus; 3. humanitaarsuund
sh süvendatud õpe (võõr)keeltes, väitluskursused; 4. teenindussuund sh toitlustus, teenindus, majutus jms; 5. maaelu suund sh põllumajanduse alused spetsialiseerumisega eri
valdkondadele ja 6. IT ja digitehnoloogia algõpe.
Lisaks valikkursustena veel restaureerimine
ja konserveerimise või hoopiski metsandus ja
puidutehnoloogia alased teadmised.
Tõenäoliselt koolijuhid ja haridustöötajad
vangutavad seda juttu lugedes pead, kuid ma
ei pretendeeri mingile lõplikule tõele, vaid minu poolt õhku visatud mõtted on vaid heatahtlik provokatsioon alustamaks Järvamaal
laiemat diskussiooni, milline peaks olema loodava riigigümnaasiumi sisu. Seega üleskutse
õpetajatele, koolijuhtidele, haridustöötajatele,
õpilastele ja lastevanematele, teie ideed ja ettepanekud on teretulnud!
Tulles lõpetuseks tagasi 1. septembri juurde,
soovin ma kõigile õpilastele ja lastevanematele töökat ja tulemusrikast õppeaastat! Erilised
soovid eelkõige neile tüdruku- ja poisijütsidele, kes teevad esimesi samme kooliteel ja neile,
kes teevad viimaseid. Uskuge mind – see on
muutuste aasta ja pigistame sellest üheskoos
maksimumi välja!

Miks piirasime Paide linnas alkoholitarbimist
Tarmo Alt,
Paide linnavolikogu
esimees

1.

juulist jõustunud uus korrakaitseseadus on Eestimaale toonud
õiguse avalikes kohtades alkoholi
tarbida. Ilmselt lootsid seaduse loojad, et alkoholi tarbimise kultuur on
Eestis jõudnud piisavalt heale tasemele ja sooviti anda võimalus pidada
mõistlikult piknikku või palava ilmaga võtta pargipingil üks õlu.
Kahjuks peab tunnistama, et seadusandja
lootused olid liiga kõrged. Vähese ajaga toimus avalikus ruumis selgelt nähtav muutus
ja aina uued ja uued kohad said alkoholi tarbijate poolt vallutatud ning sedakorda n.ö.
seaduslikult. Enam ei olnud olemas võimalust igale avalikus kohas alkoholi tarbijale
märkust teha ja paluda tal ära minna. Paide
linna erinevates parkidesse ja muudes kohtadesse tuleb joodikute seltskondi aina juurde, kes väga hästi teavad, et seadus on nende
selja taga.
Teadaolevalt on seaduses siiski ka mõningad piirangud alkoholi tarbimisel avalikes

kohtades nagu näiteks ühistranspordis, bussipeatustes, haridus- ja lasteasutustes ning
nende territooriumil. Ka kohalikul omavalitsusel on võimalus vastavalt korrakaitseseaduse §55 seada täiendavalt piiranguid avalikule
alkoholi tarbimisele. Lähtudes linnaelanike
paljudest märkustest ja volikogu komisjonide põhjalikest aruteludest tegi Paide linnavolikogu otsuse piirata täiendavalt alkoholitarbimist paljudes Paide linna avalikes kohtades
(nimekiri on ära toodud ka tänases Paide
Linnalehes).
Omalt poolt tänan volikogu komisjonide
ja volikogu liikmeid, et nad antud teemat
täie tõsidusega võtsid. Siin on selgelt tegemist linnaruumi kujundava otsusega ja meil
ei ole mingit põhjust leppida olukorraga, kus
peaksime perega jalutades laveerima alkoholitarbijate vahel. Paide kuulub Tervislike linnade liikumisse ja seda võõrastavam oleks
näha linna territooriumi suvalistes kohtades
alkoholitarbijaid. Peame arvestama ka negatiivse eeskujuga, mida sellised pildid meie
noortele pakuvad. Tuleb ju niigi tunnistada, et alkoholi liigtarbimine on Eestis suureks probleemiks tervikuna koos kõige sellele
kaasnevaga - liiklusõnnetused, uppumised,
purunenud pered, hooleta lapsed ja rikutud
tervised.
Siiski tuleb tunnistada, et alkohol ei ole
iseenesest paha. Viisakalt pikniku pidamine õigel ajal ja õiges kohas sõprade või perega kaaskodanikke häirimata ei sega kedagi.

Avalikul üritusel (kontsert, jaaniõhtu) mõõdukas alkoholi tarbimine on samuti normaalne või samuti väike kalamehe „näkkamisnaps“.
Nii on ka Paides linnavalitusele antud õigus teha vastavalt vajadusele erandeid alkoholi tarbimise piirangutele avalikus ruumis.
Kindlasti oleks olnud huvitav ja teretulnud
lähenemine, kui korrakaitseseadus oleks
hoopis andnud võimaluse kohalikele omavalitsustele kehtestada n.ö. piknikupiirkonnad,
kus alkoholi tarbimine on lubatud!
Arvestades sellega, et antud teemat käsitlev korrakaitseseadus ei vasta oma olemuselt
inimeste ootustele, otsustas Paide linnavolikogu teha pöördumise Riigikogule ja vastava
teemaga tegelevatele ministeeriumitele palvega taastada eelnev olukord, mil alkoholi
tarbimine oli kogu avalikus ruumis keelatud.
Omalt poolt kutsun vastavasisulisi pöördumisi seadusandjale saatma ka kõiki teisi Järvamaa omavalitsusi ja loodan, et üheskoos
on nendel pöördumistel piisav mõju, et algatada protsessid vastavate muudatuste sisseviimiseks korrakaitseseadusesse.
Seni aga tuletan meelde, et kõige olulisema panuse lapse – noore suhtumisse alkoholi
annab eelkõige edasi perekond ja keskkond,
kus laps kasvab. Näidake oma lapsele ise
head eeskuju ja hoidke teda vastavalt võimalusele eemal negatiivsest keskkonnast! Sellega
annate väga suure panuse oma pere ja lapse
tulevikku. Head kooliaasta algust!

Paide linna autasudele pretendeerib kaheksa inimest
Sel aastal esitati Paide linna aukodaniku tiitlile kolm ning vapimärgile kuus isikut. Kes tunnustuse ja autasu pälvivad, otsustab linnavolikogu vastav komisjon. Tiitli ja vapimärgi saajad kinnitab volikogu septembrikuu
tungil. Nominente linnavolikogu ei avalikusta.
Paide linna aukodaniku tiitel ning vapimärgid antakse üle linna sünnipäeva pidulikul aktusel
Paide Püha Risti kirikus 01. oktoobril.
Eelmisel aastal sai Paide linna aukodanikuks Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ning vapimärgid pälvisid
Mare Olev ja Mare Savisaar.
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Politsei poolaasta kokkuvõte
P
aide politseijuht Üllar Kütt käis augustikuu alguses Paide Raekojatunni saates Kuma raadios, et anda
ülevaade 2014. aasta esimese poole
politseitööst ja selle tulemustest. Oktoobrist saab Paide politseijaoskond
aga uue juhi. Siin kokkuvõte intervjuust
Üllar Kütiga.
Milline seis Paides
kuritegevusega hetkel
on?
Kui Järvamaal on
võrreldes aasta taguse
ajaga kuue esimese kuu
jooksul kuritegevuste
arv 10% kasvanud, siis
Paides on see samaks
jäänud - kokku 64 registreeritud kuritegu.
Vähemalt pole hullemaks läinud. Positiivne on
see, et me oleme suutnud avastada neist 73%,
mis tähendab seda, et kümnest kuriteost seitse
on meil avastatud. Võib ka öelda, et väga suure tõenäosusega need, kes meil siin vargil käivad,
lõhuvad või midagi põletavad, ka vahele jäävad.
Kui me räägime isikuvastastest kuritegudest, nt
löömistest tänaval, siis need praktiliselt kõik lahendatakse ära.
Millised on olnud poolaasta märkimisväärsemad juhtumid?
See poolaasta on möödunud suhteliselt rahulikult, küll ei saanud me ka nüüd ilma süütamisteta. Tänavu kevadel põlesid Tallinna tänaval üks
kuur ning üks mahajäetud maja.
Tänaseks on teada, kes need põlengud korraldasid. Tegu oli Paide enda noortega, kes olid
eelnevalt alkoholi tarvitanud ning nagu selliste
juhtumite puhul ikka, ei osanud nad anda ühtki mõistlikku põhjendust, miks nad seda tegid.
Süütamiskatseid on Paides aga olnud veelgi, nende osas töö veel käib.
Mida sellest uuest korrakaitseseadusest arvata?
Ajakirjanduses on see teema natuke üle pai-

sutatud, et nüüd just kui võib igal pool karistamatult juua ning politsei enam midagi ei teha ei
saa. Tegelikult see päris nii ei ole. Seadus, jah,
ei keela avalikus kohas alkoholi tarvitamist, aga
keelab kindlasti teisi isikuid selle tegevuse juures
häirimast. Näiteks kui keegi tahab minna Lembitu parki, istub rahulikult teki peale maha, joob
palava ilmaga ühe õlle ära ning kui ta kedagi ei
häiri, siis see on lubatud. Aga kui seal hakatakse
näiteks karjuma, tülitatakse möödakäijaid, risustatakse ümbrust, siis on see hoopis teine asi. Siis
on see keelatud. Juua võib avalikus kohas, aga
kultuurselt ja teisi inimesi häirimata.
Suvel on jalgrattavargused tavaliselt “kuum”
teema. Kuidas sel aastal vargustega on?
Ei taha küll ära sõnada, aga sel aastal on Järvamaal jalgrattavargustega paremad lood kui varasematel aastatel. Kokku on poole aasta jooksul
ära varastatud kuus ratast ning osa neist Paidest.
Kas inimesed on hakanud oma rattaid paremini
hoidma või mitte, aga teistest maakondadest pärit vargagruppe pole siia nende rataste järele sel
aastal tulnud. Kaks aastat tagasi oli selleks ajaks
läinud juba 20 ratast. Kui trosslukuga oma ratas
koridori kinni panna, siis see pole vargal mingi
probleem. Kõige kindlam on võtta ratas oma eluruumi, mis kindlasti on tülikas, aga see on kõige
suurem garantii, et see ratas alles jääb. Kindlasti
ei tohiks rattaid lukustamata jätta kas või korraks
poodi minnes, sest selliseid tegelasi meil siin linnas ikka liigub, kes võivad ratta minema viia.
Narkokuritegude avastamine on kasvanud.
Me oleme juba teist aastat muutnud oma
taktikat narkokuritegudeni jõudmisel. Meil on
konkreetsed inimesed, kes on saanud konkreetsed ülesanded sellega tegeleda ning see töö kannab ka vilja. Eelmisel aastal oli narkokuritegude
avastamise arv oluliselt suurem kui varasemalt.
Sel aastal on Järvamaal juba 10 narkokuritegu
avastatud, millest enamus on toime pandud Paides. See töö käib meil järjepidevalt edasi, sest siin
on üks teatud seltskond, kes omavahel kanepit ja
tablette vahetavad ja vahendavad ning pakuvad
teistele. Seda on teinud Paides ka alaealised. Ma

ei ütle, et see on Paides suur probleem, aga narkoainete tarvitajaid siin leidub.
Roolijoodikutest.
Vahele jäänud roolijoodikute arv on kasvanud.
See võib tuleneda ka sellest, et inimesed on hakanud rohkem aru saama, et roolijoodik teel on
ohtlik ning rohkem teavitatakse politseid kahtlase sõidustiiliga liiklejatest. Kui vähegi võimalik,
me saadud infot ka kontrollime.
Kuidas on seis abipolitseinikega?
Abipolitseinikke on Järvamaal praegu 15. Meil
on olemas mitmeid noori inimesi, kes on avaldanud soovi meiega liituda, kuid see on takerdunud asjaajamisse, näiteks tervisetõendi tegemine
või spordinormide täitmine. Kindlasti loodame
abipolitseinikke juurde saada.
Nendeks tahame selliseid inimesi, kes ka ise soovivad panustada oma kodukoha turvalisusse ja see
on üks võimalus sellele kaasa aidata. Kui kellelgi on
huvi, võib pöörduda minu või praegu veel patrullteenistuse vanemana töötava Priit Söördi poole.
Miks Paide politsei uue juhi saab?
Alates esimesest oktoobrist jõustuvad Politsei- ja Piirivalveametis uued struktuurimuudatused. See tähendab, et praegune Paide politseijuhi
ametikoht sellisel kujul kaob ära ning uus juht
teeb juba teistsugust tööd. Praegune Paide politseijaoskonna juht on korrakaitse politseijuht.
Ei kriminaalpolitsei, arestimaja ega kodakondsus- ja migratsiooniteenindus pole praegu siinse jaoskonna koosseisus. Alates oktoobrist aga
hakkavad need olema Paide politseijaoskonna
osad ning seetõttu on uued töökohad hoopis teise iseloomuga. Paide politseitööd tuleb juhtima
Margus Toomsalu, kes praegu juhib Lääne prefektuuris piirivalvebürood. Mina aga asun tööle
Pärnu politseijaoskonda juhtima ennetus- ja menetlustalitust. See puudutab kõiki Pärnu kriminaal-, noorsoo- ja piirkonnapolitseinikke, samuti
kodakondsus- ja migratsiooniteenindust ehk ees
ootab päris lai tööpõld!
Paide Raekojatund Kuma raadios on eetris igal
kolmapäeval algusega kell 14.15!

Paide linna ettevõtluskonkurss
T
aas on võimalik esitada kandidaate
Paide linna ettevõtluskonkursile.
Ettevõtluskonkursi käigus selgitatakse välja
ning tunnustatakse tublisid füüsilisest isikust
ettevõtjaid ja äriühinguid, kes on pakkunud viimase aasta jooksul parimaid kohalikke tooteid
ja teenuseid, on panustanud Paide linna tegevustesse ja arengusse ning toetanud kohalikku
kogukonda, on olnud heaks tööandjaks meie
inimestele.
Kandidaate võivad konkursile üles seada juriidilised isikud (sh kandidaat ise), organisatsioonid, asutused ja eraisikud.
Kandidaate on võimalik esitada neljas kategoorias:
• „Paide parim tööandja 2014“ - valik tehakse
ettevõtte eelmise aasta majandusnäitajate
alusel, selles kategoorias teeb valiku
hindamiskomisjon eelmise aasta majandusaasta
aruannete põhjal. Ülesseatav kandidaat peab
tegutsema Paide linna haldusterritooriumil
ning tal ei tohi olla riiklikke maksuvõlgasid.
• „Paide parim toetaja 2014“ - esitada võib
ka ettevõtjaid, kelle tegevuskoht ei asu Paide
linnas, aga kes on toetanud Paide linnas
toimunud kultuuri- ja spordisündmusi ning
haridus- ja noorsootööd või muid sellealaseid
ettevõtmisi.
• „Paide parim kohalik toode või teenus
2014“
• „Paide parima teeninduskultuuriga ettevõte
2014“
Konkursile laekunud ettepanekud vaatab läbi ning kandidaate hindab Paide linnavalitsuse
poolt moodustatud hindamiskomisjon. Iga kategooria parimat autasustatakse tänukirja ja mee-

nega Paide linna sünnipäeva tähistamise üritusel septembris 2014. Kandidaadi ülesseadmiseks
tuleb Paide linnavalitsusele esitada hiljemalt 10.
septembriks 2014 kirjalik ettepanek (lõika lehest
vastav ankeet välja), saates selle aadressil Pärnu tn
3, Paide 72711, tuua see Paide linnavalitsuse sek-

retäri kätte – Pärnu tn 3 või edastada e-postiga:
paide@paide.ee. Paide linna ettevõtluskonkursi
korra ja taotlusvormid kandidaatide esitamiseks
leiate ka Paide linna kodulehelt: www.paide.ee,
link: Ettevõtluskonkurss. Lisainfot saate küsida
tel. 383 8616 või rita.laanetu@paide.ee.

Kategooria „PAIDE PARIMA TEENINDUSKULTUURIGA ETTEVÕTE 2014“
Kliendisõbraliku teenindusettevõtte nimi:
Hinnang teenindaja/teenindajate professionaalsusele, sõbralikkusele, suhtlemisvalmidusele ja
teenindusruumide miljööle:
Muu oluline info, mida esitaja peab vajalikuks märkida:

Kategooria „PAIDE PARIM TÖÖANDJA 2014“
Ettevõtja ärinimi:
Registrikood:
Juriidiline aadress:
Põhitegevusala:
Eelmise aasta põhitöökohaga töötajate aasta keskmine arv:
Eelmisel aastal loodud uued töökohad:
Ülevaade eelmise aasta jooksul töötajatele korraldatud koolitustest, sh. märkida koolitustel osalenud töötajate
arv ning läbitud koolitused
Ülevaade ettevõttes töötajate töötingimuste parandamisest eelmise aasta jooksul
Muude töötajasõbralike tingimuste loomine ettevõttes, nt ühisürituste korraldamine, töötajate perede
kaasamine ühisüritustele, tervisespordi soodustamine ja toetamine jms.
Ettevõtja nõusolek kategoorias esitamiseks

Kategooria „PAIDE PARIM KOHALIK TOODE VÕI TEENUS 2014“
Tootja või teenuseosutaja nimi:
Parim kohalik toode või teenus:
Toote või teenuse lühikirjeldus:
Muu oluline info, mida esitaja peab vajalikuks märkida:

Kategooria „PAIDE PARIM TOETAJA 2014“
Ettevõtja ärinimi:
Registrikood:
Juriidiline aadress:
Ajavahemikul september 2013 – august 2014 tehtud annetused ja toetused, sh mitterahalised annetused ja toetused jne.
Muu oluline info, mida esitaja peab vajalikuks märkida
Ettevõtja nõusolek kategoorias esitamiseks
Esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post)
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Paide linnavolikogu
kehtestas linnas
alkoholitarbimise
piirangud
Paide linnavolikogu võttis 21. au-

gusti istungil vastu otsuse, milles
määratles ära paigad, kus alkoholitarbimine linnas on keelatud.
Nendeks piirkondadeks Paide linnas on
• Paide tehisjärve piirkond
• Paide linna matkarada
• Haridusasutuse kinnistu Lai tn 33, mis
hõlmab staadioni ja korvpalliväljakut
• Karja tn 4a korvpalliväljak
• Soo tn 12 korvpalliväljaku ja väikelaste
mänguväljaku välimistest piirjoontest 10
m ulatuses
• Lembitu park
• Ehitajate tn 1a väikelaste mänguväljaku välimistest piirjoontest 10 m ulatuses
• Liiva tn 4 väikelaste mänguväljaku
välimistest piirjoontest 10 m ulatuses
• Ristiku tn 8 väikelaste mänguväljaku
välimistest piirjoontest 10 m ulatuses
• Ristiku jalg- ja võrkpalliväljak
• Ülejõe staadion
• Aiavilja tn 3 staadion
• Soo tn 25//27//Tallinna tn
46//48//50//62//64//66 staadion
• Peetri Park
• Bussijaam (haljasala Jaama tn 14)
• Keskväljaku ringi haljasala
• Kultuurikeskuse kinnistu
• Paide Gümnaasiumi kinnistu
• Paide Ühisgümnaasiumi kinnistu
• Vallimägi
Otsuses seisab ka, et linnavalitsusel on
õigus teha erandeid ja anda välja ühekordseid lube alkoholi tarbimiseks seoses
avalike kogunemiste (avalik koosolek ja
avalik üritus) ja spordiürituste korraldamisega nimetatud avalikes kohtades, v.a.
laste mänguväljakud.
01. juulist 2014 jõustunud korrakaitseseadus määratles kohad, kus alkoholi tarbimine on keelatud. Samas anti kohaliku
omavalitsuse üksusele õigus määrata
oma territooriumil kindlaks lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud
muud kohad, kus alkoholi tarbimine on
keelatud ehk seda loetakse teisi isikuid
häirivaks.
Linnavolikogu otsuses on kirjas, et vastu
võetud otsuse puhul juhindus volikogu
Korrakaitseseaduse § 55 punktist 5,
kuna Paide linnas on probleeme alkoholi
tarbimisega avalikes kohtades.

Paide linnapea Priit
Värki kommentaar:
1. juulist
rakendunud
korrakaitseseadus, mis
lubab alkoholi tarvitada
ka avalikus
ruumis, on
selgelt toonud linnapilti juurde, õllepudel näpus, napsutajaid ning seda ka spordirajatiste ja laste
mänguväljakute juurde. Eriti nukker oli
vaatepilt soojadel suveõhtutel Lembitu
pargis, kus mõnikord oli eranditult iga
pingi juures seltskond koos õllepudelitega. Volikogu poolt kehtestatud eelnõu
seab seadusega lubatud piirangud territooriumidele, mis on mõeldud lastele
või tervise edendamiseks.

Paide Linnaleht
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Sookure lasteaial uhkem õueala ja köök
K

ui Sookure lasteaia mudilased augusti lõpupoole pärast PAIde lasteaaias või vanaema juures veedetud suve oma lasteaeda saabusid, oli
köögiremont juba valmis ning õueala
mänguatraktsioonid välja vahetatud.
Õueala rekonstrueerimisel lammutati kaks vana
ja amortiseerunud mängumaja ning nende asemele paigaldati kolm uut mängulinnakut, kolm kiike
ning muid väiksemaid atraktsioone.
Lisaks külvati uus muru, võeti maha vanad piirdeaiad, ka vanad liivakastid vahetati uute vastu välja.

Sookure lasteaia direktor Liia Koppel on tööde
üle väga rõõmus. “Kõik sai õigeks ajaks valmis ning
loodetud mahus. Õuealast rääkides unistan veel loodusõppekeskusest. Oleme teinud selle rajamiseks
Keskkonnainvesteeringute Keskusele ka vastava rahataotluse.”
Köögiremondi käigus vahetati välja seina- ja põrandaplaadid ning värviti üle koridoriseinad.
Liia Koppeli sõnul on selles köögis lastele süüa
tehtud 26 aastat ning viimane kergem remont tehti
ligi 10 aastat tagasi. “Nüüd on hoopis teine asi,” lisas Koppel.

Köögiruumid said rõõmsa värvilahenduse

Päevakeskuse memmed Milvi Alev,
Helju-Maie Viktorova ja Lea Voorel ning
juhendaja Eva Orlova-Palusalu kolimistuhinas. Foto: Maarit Nõmm

Paide eakate
päevakeskus saab
juubeliks toreda
kingituse
Paide

eakate päevakeskus tähistab
17. septembril oma kahekümnendat
tegevusaastat. Sünnipäevapidu peetakse aga juba uutes ruumides Lai tn
33 hoone esimesel korrusel, kuhu koliti augusti lõpus.
Ettepanek kolida maja teiselt korruselt esimesele polnud päevakeskuse rahvale ebameeldivaks üllatuseks, vaid rõõmsaks uudiseks.
Esimesel korrusel, kus asusid varem Paide
Täiskasvanute Keskkooli õpperuumid, on linna aktiivsetele eakatele ruumi varasemast palju
rohkem.
“Meile tuleb siia muusikatuba, käsitöötuba
ja puhkeruum,” loetles päevakeskuse tegevusjuhendaja Eva Orlova-Palusalu.
“Olime uudist kuuldes nõus päevapealt kolima hakkama,” naljatas ta.
Paide Täiskasvanute Keskkool aga kolib uutesse ruumidesse teisel ning kolmandal korrusel, kus varasemalt tegutses Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus.

Paide abilinnapea Janno
Lehemetsa kommentaar:

Mõte
pakkuda
Paide eakate päevakeskusele Lai
33 hoone esimese korruse ruume,
tekkis sellest, kui
vabanesid KeskEesti Noorsootöö
Keskuse kasutuses
olnud kabinetid kolmandal korrusel. Seni
asus päevakeskus maja teisel korrusel. Paides alates sügisest tegutsema hakkav SA Innove Rajaleidja keskus, mis paljus osas võtab üle senised KENK-i ülesanded, hakkab
tööle uutes ruumides Pärnu tn 54 (Mainori
Kõrgkooli hoone). Pakkudes eakatele võimalust oma ruume korrus allapoole kolida ning saada pinda juurdegi, olid vahvad
memmed kohe nõus kolima. Lisaks suurematele ruumidele muutub ka ligipääs paljudele eakatele seeläbi lihtsamaks ega ole vaja
treppidest üles-alla käia. Tore, et selline positiivne muudatus tuleb päevakeskusele just
vahetult enne keskuse 20. sünnipäeva, mis
on just kui kingitus tähtpäeva puhul!

Lasteaia direktor Liia Koppel ning Mesimummu ja Sookurekese rühmade lapsed rõõmustavad uue liumäe üle. Fotod: Maarit Nõmm

“Söök tuleb ka paremini välja,” naeravad
lasteaia kokatädid Riina ja Kirsti pärast
köögiremondi valmimist.

Paide abilinnapea Janno Lehemetsa kommentaar:

Sookure lasteaia õueala on etapiti renoveeritud juba mõned aastad. Pärast tänavu suvel toimunud uuendusi on kogu õueala
atraktsioonid peaaegu täies ulatuses kaasaegsete vastu välja vahetatud, jäänud on veel mõned vanad mängumajad.
Nii suuremahulisi töid, kui sisse arvestada ka kauaoodatud köögiremonti, pole lasteaias viimasel ajal korraga tehtud. Õueala
rekonstrueerimine läks maksma üle 41 tuhande euro, EAS andis sellest ligi 32 tuhat. Töid teostas OÜ MoTeh. Köögiremondi
saime tehtud ligi 9000 euro eest, seal toimetas Tafriks OÜ. Sookure lasteaia laste pärast on mul nii abilinnapeana, linnakodanikuna kui ka isana väga hea meel! Loodame, et lähiajal saame renoveeritud kogu lasteaia õueala, et meil kasvaksid Paides
elurõõmsad lapsed.

Noortevahetus Prantsusmaal Marmande`is
Linda Blande,
osaleja

13-

21. juulil toimus Prantsusmaal,
Marmande`is rahvusvaheline
noortevahetus „ O Arts Citoyens”, kus
osalesid 22 noort + juhendajad kolmest erinevast riigist: Itaaliast, Eestist
ning Prantsusmaalt.
Reis Prantsusmaale oli pikk ja väsitav. Minnes
ootasime Frankfurdis uut lendu kuus tundi ja tagasi tulles kaksteist.
Projekti, mida rahastas programm Erasmus+,
teemaks oli tundma õppida üksteise kultuure, rahvuslikke eripärasid ning maastikke. Kõik tegevused toimusid segavõistkondades, et omavahel veel

paremini tuttavaks saada. Toimus
linnamäng, kultuuriõhtud, väljasõit Garonne`i jõe ääres asuvasse
teabekeskusesse, kus saadi teadmisi jõe ajaloost, üleujutustest
ja kuidas inimesed üleujutused
pidid üle elama. Meil õnnestus
viibida Prantsusmaal nende riigi sünnipäeval – 14. juulil. See
oli vapustav kogemus -- suursugune ilutulestik, mis lasti taevasse jazzmuusika saatel. Iga liigutus oli perfektselt läbimõeldud. Foto: erakogu
Noortevahetus käsitles ka Nelson
Mandela olulisust maailma muutmisel. Toimus
tema teemaline viktoriin ja 18.juulil tähistasime
rahvusvahelist Nelson Mandel päeva Marmande`i
pargis, kus praktiseerisime maastikukunsti. See
tähendab, et kasutades looduses leiduvaid materjale lõime erinevaid kompositsioone, mis suuna-

Lai 33 pidutseb!

L

ai tn 33 erksavärviline maja on ajavahemikul 8.-17. september pidurüüs - toimub sünnipäevatähistamine
155+20+5!
See tähendab, et Järvamaa Keskraamatukogul
täitub 155 tegevusaastat, Paide Eakate Päevakeskusel 20 ning Paide Avatud Noortekeskusel
möödub uues majas olekust viis aastat.
Sünnipäeva kava:
Järvamaa Keskraamatukogu 155
8. septembril kell 11 muutub Järvamaa Keskraa-

Foto: jarva.ee
matukogu fuajee suureks raamatupoeks. Oma
raamatuletid avavad kirjastused Päike ja Pilv,
SE&JS, Atlex, Kentaur, Varrak, Helios, TEA
Kirjastus ja Petrone Print. Raamatuid nii suurtele kui ka väikestele ja igale maitsele!

sid kõiki mõtlema Mandelale,
mõistmaks tema olulisust maailma muutmisel.
Terve nädala elasime väikses
linnas Marmande`is, Suure elamuse pakkus kõigile see, et ööbimine toimus staadioni kõrval tribüünidel, kus uinudes sai nautida
head seltskonda ning tähistaevast.
See nädal kinkis kõigile sealviibinud noortele palju kogemusi
võõrkeele praktiseerimisel ning
pakkus võimalust tutvuda uute
huvitavate inimestega. Sealt lahkumine oli kõigile väga raske ja pisaraterohke. Noortevahetusest said kõik inspiratsiooni, et liikuda
edasi oma unistuste suunas ning osaleda oma elus
noortevahetustes veelgi.
Aitäh, Margit ja Kermo, et te meile sellise
võimaluse pakkusite!

9. septembril ühine koogisöömine koos lugejatega
10. septembril kell 13 tähistab Järvamaa Keskraamatukogu 155. juubelit ja esitleb oma ajalooraamatut „Kus käiakse, sinna jäävad jäljed“.
Paide Avatud Noortekeskus 5
12. septembril toimub noortekeskuses palju põnevat: pannkoogikohvik, mullipallide võistlus,
x-box, fotosein, sportlikud võistlused, sööme
kooki ja lustime ning päeva lõpetab DISCO.
Paide Eakate Päevakeskus 20
17. septembril kell 13.00 pidulik kontsert. Oodatud on kõik sõbrad-tuttavad!
Detailne info on saadaval asutuste Facebooki lehtedel.
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Maakond tunnustab parimaid õpetajaid
J
ärvamaa Omavalitsuste Liit ootab taotlusi maakonna parimate
õpetajate tunnustamiseks.

JOL annab välja kolm preemiat: aasta
õpetaja, noore õpetaja ning klassiõpetaja
ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia.
Aasta õpetaja preemia - preemia antakse
pidevalt hästi töötanud ning eelmisel õppeaastal eriliselt silma paistnud ja häid töötulemusi
saavutanud õpetajale, kes töötab Järvamaal üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, täiskasvanute koolitusasutuses või huvikoolis, kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide
ja üldsuse lugupidamise ning kelle õpilased on
saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud
hästi maakondlikel/ vabariiklikel / rahvusvahelistel konkurssidel, ülevaatustel, olümpiaadidel
jne.
Noore õpetaja preemia – preemia antakse noorele õpetajale vanuses kuni 30 eluaastat
(k.a), kes on üles näidanud väga häid töötule-

musi ning pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Arvestatakse tema panust haridus- ja kultuurielu
edendamisel oma piirkonnas ja/või kogu maakonnas.
Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse
õpetaja preemia - preemia antakse koolieelse
lasteasutuse õpetajale või klassiõpetajale, kes on
koolieelses lasteasutuses või koolis loonud parimad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, saavutanud suurepärase kontakti laste
ja lastevanematega ning pälvinud lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Kolleegid peavad kõrgelt hindama tema töö tulemusi laste edasise edukuse näol. Ta peab olema nii
õppekasvatuslikult kui ka ühiskondlikult aktiivne, andnud panuse haridus- ja kultuurielu
edendamisse oma koolis ja piirkonnas.
Järvamaa hariduspreemiate pidulik kätteandmine ja õpetajatepäeva tähistamine toimub
26. septembril.Taotlused esitada kirjalikult kas
posti (Rüütli 25, 72713 Paide) või elektron-

posti jol@jarva.ee teel koos kandidaadi iseloomustuse ja põhjendusega ühel A4 leheküljel
Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleisse hiljemalt 12. septembril 2013 kell 15.00.
Hiljem saabunud (k.a. Eesti Posti vahendusel)
taotlusi arvesse ei võeta! Palun taotlusse märkida ka kandidaadi kontaktandmed (tel nr,
postiaadress ja e-posti aadress). Täiendav info
Järvamaa infoportaalist aadressil www.jarva.ee/
jol - “Järvamaa Omavalitsuste Liidu preemiad”
või Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleist.

lõpetasid
Paide tehisjärve ääres
valvanud rannavalvajad
kaks kuud kestnud rannahooaja. See suvi oli
linnale eriline – rannavalveteenust ei ostetud
sisse, vaid sellel aastal
otsustas linn korraldada
rannavalveteenuse ise.
Erinevatele ettevalmistustele kulus nii mai- kui ka pool
juunikuust: tuli leida vähemalt neli vetelpäästjat, muretseda varustus ning seada korda rannaala.
Ettevõtmisele pani õla alla
MTÜ Selts Eesti Vetelpääste eesotsas Pavel Ivanoviga,
kes tagas suuremas osas päästeteenuse osutamiseks vajaliku inventari, päästetöötajate
vormiriided ja viis läbi vetelpäästekoolituse. Kõik päästjad läbisid ka kohustusliku
esmaabikoolituse ja nii võis
15. juunil lõpuks rannavalve
alustada. Kui juuni möödus
vihmasajus ja veetemperatuur
püsis 15-18 kraadi piires, siis
terve juuli ja ka augusti esimene dekaad olid rannakülasta-

Fotod: Maarit Nõmm

Augusti lõpus toimus E-Piim spordihallis avatud treening kõigile korvpallihuvilistele noortele, mida juhendas Paidest läbisõidul olnud kossutäht Kristjan Kangur, et
enne Itaaliasse sõitu osaleda laste korvpallitreeningul. Kristjan Kangur viibis Paides
Korvpalliklubi Seitse kutsel.

Avati uus Paide reoveepuhastusjaam
19.
augustil avati Paides pidulikult
linna uus reoveepuhastusjaam
ning kuulutati lõppenuks Järvamaa
viimaste aastate üks suuremaid projekte - Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna- Alliku valla ning
Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine.
Investeeringu kogumaksumuseks kujunes
ligi 21 miljonit eurot, millest 74% kaeti SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Paide linnas rekonstrueeriti kaks reoveepumplat maksumusega 733 000 ja reoveepuhasti maksumusega 6,6 miljonit eurot.
Peatöövõtjaks oli reoveepumplate rekonstrueerimisel AS Terrat ja reoveepuhastil AS
Nordecon.
AS Paide Vesi juhatuse liikme Jaan Madise
sõnul alustati projekti ettevalmistustöid juba
2004. aastal. “Projekti tulemusel on tagatud
kuue valla kümnes alevikus ja külas joogivee
hea kvaliteet ning reoveepuhastite rekonstruee-

Foto: AS Nordecon

rimine vähendab oluliselt keskkonnamõjusid
ja –riske kogu ettevõtte teeninduspiirkonnas.
Tänu EL Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisele jääb veeteenuse hind vaatamata väga
suuremahulisele investeeringule tarbijatele vastuvõetavale tasemele,” ütles Madis.
“See oli regionaalne projekt, kus kõik osalenud omavalitsused tegid vabatahtlikult koostööd elanike paremate elutingimuste ja Järvamaa keskkonnahoiu nimel. Omavalitsuse
tehnosüsteemide vahel on loodud koostoimimine, mis väljendub jääkmuda tsentraalse

Tiina Kivila,
linnavalitsuse
keskkonnanõunik

10. augustil

uuli alguses toimunud üldlauluja tantsupeost võttis Paidest osa
pool tuhat esinejat.

Juuli keskel toimus Paides Väike-Aia tänava rohealal paidelaste oma vanalinnaehk Kreisilinnapäev, mis tõi kohale sadu
inimesi.

Vetelpäästesuvi möödus
Paide rannas rahulikult

Lisainfo: Toomas Tippi
Järvamaa Omavalitsuste Liit, tegevdirektor
385 1382, toomas.tippi@jarva.ee

Killukesi Paide suvest
J

Peo rongkäigu eesotsas kõndisid linnajuhtide kõrval ka Paide neli uut kuningat
Mati Mehik ehk Tõeleid VII, Indrek Kuuse ehk Murulaid VII, Robert Piho ehk Ivo
X ja Andrus Nööp ehk Jüri VII, kellele
rongkäik oli esimeseks avalikuks ülesastumiseks.
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käitlemise korraldamisena Paide reoveepuhastis, ühtse andmehõive ja juhtimissüsteemi rajamises ning ühise tehnilise hooldamise korraldamises,” lisas ta.
Lisaks üle 11 000 piirkonna elaniku veeja kanalisatsiooniteenuse kvaliteedi tõstmisele parandab ulatuslik veemajandusprojekt ka
Järvamaa keskkonnaseisundit. Kokku rajati
või vahetati välja omavalitsuse territooriumil
üle 50 km vee- ja kanalisatsioonitorustikku
ning uuendati üheksa väikereoveepuhastit.
Tehtu vähendab veekadusid ning takistab reoainete lekkimist põhjavette, mille kaitstus on
eriti oluline ka seetõttu, et Pandivere aladelt
saavad alguse paljud Eesti jõed.
„Projekt parandab elu- ja looduskeskkonda meie Eestimaa südames. Ettevõtmine on
küll suur, kuid kindlasti vähem ajakulukam ja
ökonoomsem variandist, kus kõik seitse omavalitsust peaksid ükshaaval oma veemajandust
parandama. Toetuse saaja AS Paide Vesi väärib
tunnustust julge pealehakkamise ning oskusliku võimaluste kasutamise eest,“ ütles KIKi juhatuse esimees Veiko Kaufmann.

jatele suurepärased – pidev
ligi 30 ja üle 30 kraadine suveilm andis kõigile soovijatele
võimaluse suve nautida.
Vetelpäästjatele möödus
suvi suhteliselt rahulikult –
põhiline ülesanne oli avaliku
korra rikkujate korralekutsumine, mida tuli kahe kuu
jooksul ette 53 korral. Kui
enamus juhtudest said vetelpäästjad oma jõududega hakkama ja rikkujad kuuletusid
rannavalvurite korraldustele,
siis ühel juhul oli vaja kasutada ka politsei ja turvafirma
abi.
Põhilisteks avaliku korra rikkumisteks rannaalal oli
koertega rannapiirkonnas jalutamine või looma ujutamine ujumispiirkonnas, ujumine selleks mitte ettenähtud
kohas (poidega piiratud alast
väljas), ebakaines olekus ujuma minemine, mootorsõidukiga randa sõitmine jmt.
Linnavalitsus tänab Pavel
Ivanovi ja MTÜ-d Selts Eesti Vetelpääste, kes linnale nõu
ja jõuga rannavalvesuve korraldamisel abiks olid. Samuti
täname kõiki rannavalvureid:
Marit Maaringut, Mariliis
Merisalu, Merilin Söördi, Erle-Grete Savolainenit, HansKristen Sapast ja Risto Trahvi. Selle suve kogemus andis
linnale usku, et ise rannavalve
organiseerimine õigustab ennast igati. Lisaks paindlikule
töögraafiku organiseerimisele on see ka linna rahakotile
soodsam. Sel suvel hoidis linn
ise rannavalvet organiseerides
kokku ligi 4000 eurot.

Paide vabatahtlikud
tuletõrjujad koguvad raha
mälestusmärgi püstitamiseks

Margo Tammepõld,
Paide Vabatahtliku Tuletõrje
Seltsi eestvedaja

S

el aastal täitub 135
aastat organiseeritud ja
vabatahtliku tuletõrje tegevusest Paide linnas.
Selle aastapäeva raames planeerivad Paide Vabatahtliku
Tuletõrje Seltsi liikmed püstitada tuletõrjujatele mälestusmärgi. Aastal 1932 eraldas
Paide linn sellel ajal tegutsenud Paide vabatahtliku Tuletõrje Seltsile Reopalu kalmistul suure hauaplatsi, kuhu
hakati matma vabatahtlikke
tuletõrjujate ridades tegutsenud liikmeid. Kroonikate ja
protokollide andmetel planeerisid vabatahtlikud tuletõrjujad püstitada oma kolleegide
mälestuseks mälestusmärgi.

Selle teostuseks algatati korjandus. Keeruliste aegade saabudes jäi mälestusmärk olude
sunnil püstitamata.
Nüüd soovivad vabatahtlikud tuletõrjujad selle algatuse
ellu viia ja püstitada mälestusmärk tuletõrjujate mälestuseks. Vana kombe kohaselt algatab Tuletõrje Selts taaskord
korjanduse
mälestusmärgi
püstitamiseks.
Tööde käigus paigaldatakse äärekivid, osaliselt kaetakse
plats mõisakiviga, taastatakse
vanad hauakivid ning püstitatakse kaks paekivist skulptuuri. Kogu projekt läheb maksma ligikaudu 12 000 eurot.
Mälestusmärgi avamine toimub 20. septembril.
Mälestusmärgi püstitamist
saab toetada ülekandega:
Saaja nimi: Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts
Saaja konto:
EE361010220020255016
SEB Pank
Selgitus: Mälestusmärk
Kontakt: Margo Tammepõld
tel. 51 55 461

Paide Linnaleht
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Palju õnne Paides
kooliteed alustavatele
lastele!

1. A klass
Klassijuhataja:
Riina Õun
1. Aer, Sten
2. Assin, Karolin
3. Hiob, Hanna
4. Koit, Janar
5. Laaneoks, Petra Cassandra
6. Lehemets, Meribel
7. Martoja, Saara
8. Meitus, Erjo
9. Osolin, Greete-Getriin
10. Perle, Kristin
11. Pähk, Lisete
12. Raidvere, Magnus
13. Raidvere, Mona
14. Rooba, Rasmus
15. Roosaare, Andra
16. Sagor, Rico
17. Sild, Laura
18. Tambla, Steven Isak
19. Tamme, Liis Margaret
20. Tasso, Danel
21. Tuisk, Cassandra
22. Vilms, Hanna-Maria
23. Wirth, Kaisa

1. B klass
Klassijuhataja:
Heli Vatsel
1. Burujan, Arkadi
2. Danjuk, Valeri
3. Heinmaa, Karoliine
4. Järvsalu, Evelin
5. Kanna, Steven
6. Kirikmäe, Tuule-Säde
7. Kotova, Caroliine Marii
8. Kägu, Kristelle
9. Last, Stella-Maria
10. Meos, Remo
11. Mäsak, Marek-Adrian
12. Müür, Avely
13. Peetsalu, Oliver
14. Pipenberg, Sandra
15. Põldsaar, Sten
16. Pärn, Meribel
17. Saks, Hendri
18. Soe. Andra- Lii
19. Suvi, Lisete
20. Toom, Teele Elise
21. Triisa, Sandra
22. Tsimbota, Kristiina
23. Välja, Tom Mario

1. A klass
Klassijuhataja:
Merike Laas
1. Abel, Robi
2. Aleksejev, Sander
3. Anderson, Anastasija
4. Belov, Aleks
5. Ivanova, Alissa
6. Klausen, Disendra
7. Leht, Hugo Kaur
8. Lohu, Mathias
9. Loitmets, Maikel
10. Margus, Lisanna
11. Niinep, Aron
12. Rõkk, Karl Carlos
13. Sinijärv, Anni Mari
14. Torp, Grete
15. Trommel, Annabel
16. Tupits, Tauri
17. Uussalu, Kasper
Gregor
18. Rikberg, Roonald
19. Vahesalu, Eveli
20. Kirikmäe, Tuule-Säde
21. Nurm, Taniel
22. Rääk, Jan

1. B klass
Klassijuhataja:
Ülle Leppoja
1. Bayrak, Armand-Milan
2. Haamer, Herman
3. Ivanov, Kaspar
4. Jakobson, Viktoria
5. Jõekallas, Marcus
6. Litvinjuk, Nelli
7. Martsepp, Mikk
8. Nõlvak, Karola
9. Rohtjärv, Kert
10. Rosin, Ruben
11. Sagor, Raidon
12. Saksniit, Karel
13. Talu, Andreas Taavi
14. Trofimov, Radion
15. Orgla, Sandra
16 Raudkivi, Elisabeth
17 Hints, Maeliis
18 Sild, Martin
19 Rander, Rene
Paide Ühisgümnaasiumis
avatavasse väikeklassi
tuleb kolm 1. klassi mudilast.

Paide Muusikakooli vastu võetud õpilased
õppeaastal 2014/2015:
1. Haamer, Herman
2. Indermitte, Radis
3. Insler, Meribel
4. Jürgen, Karl Joosep
5. Jüristo, Keitlin
6. Kerro, Karolin
7. Mõttus, Ragne-Liis
8. Ninep, Egert
9. Pilipenko, Bibi Loore
10. Randmäe, Johanna
11. Rosme, Jasmiin
12. Teder, Johanna
13. Vaher, Anne Maria
14. Õun, Oliver
15. Kookmaa, Laura
16. Nurmsalu, Laura-Lisanna
17. Vasli, Serkko
Paide Muusikakooli eelkooli esimene kogunemine
toimub 4 . septembril kell 17.00 muusikakooli saalis
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Kaunist tarkusepäeva Sulle, hea koolilaps, teile lugupeetud
vanemad ja vanavanemad ning kõik kooliga seotud inimesed!
Kersti Laastau,
Paide Ühisgümnaasiumi
direktor

K

ooliaasta algus puudutab iga perekonda. Seepärast on 1. september kuulutatud ka pidupäevaks.
Pidutsegem siis üheskoos ja mõelgem, kuidas muuta iga koolipäev
õppija jaoks meeldivaks ja esimese
koolipäeva hõnguliseks.

Paide Ühisgümnaasium ootab koolipinki
üle viiesaja õpilase. Kooli pedagoogiline kollektiiv, õpilasesindus ja kooli juhtkond teeb
omalt poolt kõik selleks, et õppija koolipäev
on huvitav, aga samas ka pingutust nõudev.
Meie tegemistega on võimalik kursis olla koduleheküljel www.paideyg.ee.

Jällenägemisrõõmule on raske leida vastast
Andres Jalak,
Paide Gümnaasiumi
Seltsi esimees
47. lennu lõpetaja

V

iis aastat on läinud lennates ja jälle on aeg kohtuda, seekord siis juba
105-ndal kooli aastapäeval. Jah, just nii
vanaks saab sel aastal Paide Gümnaasium.
Kuigi esimest eestikeelset kooliharidust hakati
Paides andma juba 1835. aastal pastor Hammerbecki algatusel, siis gümnaasiumihariduse andmise alguseks loetakse 1909. aastat, mil loodi Paide
Tütarlaste Gümnaasium. Tolleaegsete seaduste
järgi naisgümnaasiumist otse kõrgkooli pääseda
polnud võimalik. Arvati, et naised pole võimelised nii kõrgest haridusest aru saama. Naisgümnaasiumide osa oli ikkagi koolitada seltskonnadaame, et mees koos daamiga seltskonda ilmudes
tema käitumise pärast häbi tundma ei peaks. Ka
rikaste lapsehoidjana pidid nad oskama lastele esmaharidust anda. Õppetöö oli tasuline, umbes

15-20% õpilastest oli majandusraskuste tõttu õppemaksust vabastatud. Õppetöö oli vene keeles,
esimeseks võõrkeeleks prantsuse ja teiseks saksa
keel. Seetõttu olid põhiaineteks vene keel ja nende
rahvaste kirjanduslugu. Kord oli range, kohati lausa hirmuvalitsemise stiilis. Kõigele vaatamata tegi
Paidesse asutatud esimene gümnaasium hariduse
edendamisel ära suure töö.
Kool muudeti 1918. aastal Tütarlaste Reaalkooliks ja Poeglaste linnakoolist sai samal aastal
Paide Poeglaste Reaalgümnaasium. 1924. aastal
need koolid ühinesid ja sellest aastast loetakse tänaseni ka kooli lõpetajate lendude numbreid.
Nende pikkade aastate jooksul on siit õpetust
saanud väga paljud nii kodus kui kaugemalgi tuntud ja tunnustatud paidekad, kelle kõigi üleslugemiseks siinkohal leheruumi ilmselgelt ei jagu.
Ühte võin aga kindlalt väita – Paidest on saanud
ja saab ka täna hea hariduse. Ei väsi kordamast
oma kogemust kõrgkooli eksamitel, kui õppejõud
matriklist luges, et Paide Keskkooli poiss, mispeale
sõnas: ”No siis peab ju tark poiss olema!”.
Paide Gümnaasiumi Selts (asutati 2006. aastal
eesmärgiga arendada ja hoida sidemeid gümnaasiumi vilistlaste ja koostööpartneritega) koos kooli
juhtkonna ja õpetajate aktiiviga on juba pikka aega teinud ettevalmistusi kooli 105. juubeli tähis-

tamiseks ja kokkutuleku organiseerimiseks. Hea
kogemuse saime eelmise tähtpäeva tähistamiselt ja
kuna tagasiside oli positiivne, siis otsustasime ka
seekord korraldada kõigi vilistlaste koosviibimise
spordihallis. Ega mujale mahukski, arvatav piduliste arv kirjutatakse kindlasti neljakohalisena. Ka
seekord tuleb kontsert nii praegustelt kui ka endistelt õpilastelt, ka seekord tulevad lendudele lauad,
ka seekord mängib Apelsin, kelle repertuaaris on
lugusid väga erinevale eale. Pidulik kontsertaktus
toimub 29. novembril algusega kell 16.00, pärast
mida algusega kell 19.00 jätkub tantsuõhtu.
Alustame teavitustööga juba septembrist, sest
eelregistreerimine on organiseerijate töö lihtsustamise ja muidugi ka hilisemalt kohalviibijate
mugavuse seisukohalt väga tähtis. Otsustasime,
et seekord saame tagada istekoha oma lennu
lauas vaid eelregistreerunutele. Ainult nii suudame vältida seda segadust, mis tekib tuhande
inimese paigutamisel, kui kolmandik sellest pole endast eelnevalt märku andnud. Siit üleskutse
kõigi lendude aktiivsetele – otsige üles oma kontaktid ja võtke aegsasti endiste klassikaaslastega
ühendust!
Anname täiendavat infot nii kooli kodulehel
www.paidegymn.ee (tulbast PG Selts) kui ka ajakirjanduse vahendusel.

Ohutut kooliteed algaval õppeaastal!
Kulno Klein,
Liiklusohutuse
spetsialist

A

lgav uus kooliaasta toob ärevust
kõigile, nii õpetajatele, õpilastele kui ka lastevanematele. Iga laps
peaks teadma, kuidas kõnniteel liikuda, kuidas tänavat ületada, mida
kooliteel jälgida ja veel palju muud
vajalikku.
Eriti meeldejääv on see päev aga neile, kes
esmakordselt oma kooliteed alustavad. Kui
sinugi laps kuulub nende sekka, kes tänavu
1. septembril oma kooliteed alustavad, küsi
endalt, kas oled teinud kõik endast oleneva,
et tutvustada lapsele turvalist kooliteed.
Lastele tuleb lastevanemate poolt selgeks
teha tulevane koolitee ja selgitada ohte kooliteel. Mõistlik oleks lapsega enne kooli algust
koolitee läbi käia ja tutvuda erinevate liiklusoludega ning valida lapse jaoks ohutuim
koolitee. Käige iga päev sama teed mööda
ja vältige kiirustamist ning jälgi, kuidas laps
liikluses toime tuleb. Tuleta meelde, et laps
käituks korraliku jalakäijana! Ülimalt oluline

on vaadata enne teeleastumist vasakule, paremale ja uuesti vasakule ning juhul kui kõnniteed pole, liikuda vasakpoolsel teepeenral.
Sõiduteed peab üldjuhul ületama ülekäigurada kasutades ja veenduma, et autojuht on
ikka eelnevalt jalakäijat märganud. Vali välja
koht, kust laps tänavat ületama hakkab! Ära
kunagi astu tänavale pargitud autode vahelt
või põõsastest! Ületa tänavaid ristmike juures! Võimalusel kasuta alati ülekäiguradu!
Siinjuures tuletan lastevanematele meelde, et kooli esimesel päeval oleksid nad ka
ise eeskujuks oma lastele, kuna lapsed õpivad käituma lapsevanemaid jäljendades. Seega on iga täiskasvanud inimese kohus anda
teedel-tänavatel liigeldes lastele väärivat eeskuju. Usun, et parimaks tunnustuseks lapsevanematele on see, kui hommikul kooli saadetud lapsed sealt õhtul tervelt ja õnnelikena
koju jõuavad, kuna pärast suvepuhkust ei oska paljud koolilapsed ja eriti algklasside õpilased hinnata liiklusest tulenevaid riske. Kui
koolimaja asub kodust pisut kaugemal, on
jalgratas tore abimees, millega laps ise kiiresti
kooli jõuab. Siiski tasub ka jalgrattaga liiklemisel meeles pidada mõningaid olulisi liiklemisreegleid, mis suurendavad oluliselt väikese ratturi turvalisust ning ei ole liiast need
koos üle vaadata. Rattakiiver pähe, vaadake
koos ratta seisukord üle ja kanda eredaid riideid või helkuritega turvavesti!

Paide linn jagab ranitsatoetusi

A

Autojuhid peaksid kooliaasta alguses arvestama, et koolilaps ei oska vaadelda liiklust,
näha ohtlikuks muutuda võivat sõidukit või
hinnata selle sõidukiirust. Lastele on väga
iseloomulik üle tee jooksmine. Väga ohtlik
on lapse teele kiirustamine tee ääres seisvate sõidukite varjust, sest sõidukijuht ei näe
autost kasvult pisikest last. Liiklusõnnetuste vältimiseks tuleb last igal juhul harjutada
enne sõiduteele astumist seisma jääma ning
veenduma, et pole lähenemas sõidukeid, mis
ei jõuaks peatuda.
Õige pea on käes ka sügisene pimedus ja selleks ajaks tuleb kõikidel jalakäijatel end varustada helkuri või muu helkurvahendiga riiete või
koolikottide küljes. Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest
suunast. Kuna maanteel peab kõndima vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb rippuv helkur paela
ja haaknõelaga kinnitada riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele, näiteks tasku serva külge nii,
et helkur jääb rippuma umbes põlve kõrgusele.
Loodetavasti on paljudele esimesse klassi
minejatele eelpool mainitud teadmised juba
selged. Ärgem unustagem kiita oma last iga
kord, kui ta on liiklusohutuse seisukohast õigesti käitunud.
Hea lapsevanem, soovitan koolitee läbi
käia koos lapsega, et välja selgitada kõige ohtlikumad kohad ja õppida neid vältima. Ilusat
koolitee algust ja turvalist kooliteed!

lates septembrist saavad lapsevanemad Paide linnavalitsusele esitada taotlusi esimest
korda kooli mineva lapse „ranitsatoetuse“ saamiseks.
Toetus määratakse ja makstakse lapse vanemale, eestkostjaks või hooldajale, kui taotleja ja laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud ning laps on asunud õppima Paide linna üldhariduskooli esimesse klassi.
Toetuse suuruseks on 100 eurot ning toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Aiavilja 13. Avalduse vorm on kättesaadav nii linna veebilehel kui ka kohapeal.
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Paide kultuurikalender september-oktoober
02.09 kell 19 Teater Vanemuine MADISONI MAAKONNA SILLAD
Osades: Külliki Saldre, Hannes
Kaljujärv, Maria Soomets, Tanel
Jonas, Marika Barabanštšikova,
Jüri Lumiste. Piletid: 14.40-18€,
müügil Paide Kultuurikeskuses ja
Piletimaailmas.
09.09 kell 10:30 - 15:00 DOONORIPÄEV, kammersaalis
11.09 kell 11-13 Jalatsite müük,
fuajees
12.09 kell 19 Teater Ugala - KAHE
ISANDA TEENER
Osades: Uku Uusberg (Eesti Draamateater), Adeele Sepp, Klaudia
Tiitsmaa, Marika Palm, Kristian
Põldmaa, Martin Mill, Rait Õunapuu, Vallo Kirs. Piletid: 12/14€,
müügil Paide Kultuurikeskuses ja
Piletilevis

12.09 Festival Kolmkõla. Korraldab
Wabalinna maja.
13.09 kell 10-16 SEPTEMBRILAAT
Kultuurikeskuse parklas
14.09 kell 16.00 Arvo Pärdi sünnipäevakontsert Paide raekojasVox Clamantis. Piletid 8/6 € Piletimaailmast ja Kultuurikeskuse
kassast
17.09 kell 19 Kursessaare Linnateater - WALLY KOHVIK
Osades: Helena Merzin, Andres
Raag (Tallinna Linnateater), Merilin
Kirbits. Piletid: 10€ (kuni 10.09)
edasi 12€, müügil Piletimaailmas
ja Paide Kultuurikeskuse kassas.
18.09 kell 18 Paide kinos - SIPELGAPOISS. Piletid 2.10-3€, müügil Piletimaailmas ja Paide Kultuurikeskuses.
24.09 kell 12 Endla Teater - HIIRED PÖÖNINGUL

Tartu Mänguasjamuuseumi
näitus „Rubiku kuubik“
Järvamaa muuseumis
Tarmo Hints,
Ajakeskus Wittenstein
kultuuri-ja programmijuht

13. septembril jõuab
kooli- ja lasteaia-aasta alguse puhul Järvamaa muuseumisse just pere väiksematele
mõeldud väljapanek. Näitus tuleb meile
Tartu Mänguasjamuuseumist ning kannab
nime „Rubiku kuubik“.
Sellist nime kannab aga Mängasjamuuseumi rändnäitus teatud
põhjusega. Mänguline näitus on inspiratsiooni saanud kunagisest
hittmänguasjast Rubiku kuubikust ning pakub oma mitmekülgsusega vaatajaile ühtaegu nii äratundmis- kui ka avastamisrõõmu.
Nii nagu klassikaline Rubiku kuubik on segiaetuna värvilistest kildudest mosaiik, on ka see näitus just kui killumäng, mille väikestest
osadest – nukkudest ja karudest, autodest ja rakettidest ning teistest mänguasjadest – moodustub tervik.
Kokku on mänguasjamuuseumi kunstnik Katre Villemson loonud
12 pisikest mängumaailma, mis näitavad, kuidas on läbi aegade
mängitud kodu ja majaehitamist, korraldatud nukkude moedemonstratsioone ja kaisukarude piknikuid, ehitatud losse ja kihutatud mängukurvides.
Mänguline ja lastesõbralik näitus jääb Järvamaa muuseumisse kuni
15. novembrini.
Näituse avamise puhul kutsume huvilisi ka teatrisse. Muuseumi
ees on algusega kell 14 võimalik näha Paide Huviteatri etendust
„Sibulad ja šokolaad“. Vihma korral toimub etendus muuseumis
sees.
Tartu Mänguasjamuuseumi rändnäitus “Rubiku kuubik” valiti
eelmisel aastal Narvas toimunud muuseumide festivalil kolme
parima hulka.

Stiilsete hobiautode näitus ja
paraad Paides

Aile Kaasik,
Ajakeskuse Wittenstein/
Järvamaa muuseumi juhiabi
20. septembril korraldab Ajakeskus Wittenstein Paide Vallimäel
suvelõpu perepäeva koos suure
hobiautode -- nii Ameerika,
Euroopa kui ka Nõukogude Liidu
päritolu autode näituse ja kokkutuleku. Autoomanike jaoks tähistab see pidu suvehooaja lõppu.
Päev pakub meelelahutust igale
eale koos muusika, mängude ja
võistlustega. Seekordne autonäitus toimub Paide Vallimäel juba
teist korda. Üritusega propageerime me ohutut liikemist. Eelmi-

se aasta näitusele saabus ca
110 autot üle Eesti. Korraldasime ekskursiooni Järva-Jaani
vanatehnika varjupaika, uhke
kruiisi Paide kesklinnas ning
meeleoluka näituse Vallimäel.
Toredast päevast sai osa mitu
tuhat inimest.
Selle aasta esinejaks on ansambel Cats´N´Rats. Ohutuse
teemadel tulevad oma tarkusi
jagama Maanteeamet, Lõvi
Leo politseist ja koer Nublu
Päästeametist. Kavas on mitmed võistlused ja publiku
lemmikauto valimine. Päeva
juhib Marko Tiidelepp.
Täpsem ajakava:
Kl 12.00 autode kogunemine
ja näitus Türi kultuurikeskuse
parklas
Kl 13.30 autode kruiis Türilt
Paide suunas
Kl 14.00 autode kruiis läbi
Paide kesklinna
Kl 14.00-18.00 autode näitus,
meelelahutus ja erinevad
tegevused Paide Vallimäel
Üritus on kõigile tasuta!

Osades: Ireen Kennik, Triin Lepik,
Rauno Kaibiainen ning Priit Loog.
Piletid: 8€, müügil Piletimaailmas
ja Paide Kultuurikeskuse kassas.
24.09 kell 19 Endla Teater – TESTOSTEROON
Osades: Raivo Rüütel, Sepo Seeman, Ago Anderson, Lauri Kink,
Tambet Seling, Jaanus Mehikas,
Veljo Reinik. Piletid: 12/15€,
müügil Piletimaailmas ja Paide
Kultuurikeskuse kassas.
28.09 kell 13 Paide linna eakateklubi HÄMARIK pidu, kammersaalis
30.09 Paide 723: Vanalinna konverents Paide Wabalinna majas
29.09 kell 14.00 Paide 723: koomiline ooper “Il campanello di notte”
01.10 kell 18.00 Paide Püha Risti
kirikus PAIDE 723

• kiriku taaspühitsemine peapiiskopi poolt
• tänud renoveerijatele
• Paide linnapea sünnipäevatervitus
• linna aukodaniku ja vapimärgi
omaniku tunnustamine
• linna tänukirjade kätteandmine
• Eesti Rahvusmeeskoori kontsert (
umbes 19.00)
• Rahvusromantiline kava „Ka
sisaliku tee kivil jätab jälje“
02.10 kell 19 Jan Uuspõllu monoetendus
03.10 kell 21 Kontsert VENNASKOND 30! TURNEE!, kammersaalis. Piletid: 6/7€, müügil Piletimaailmas ja Paide Kultuurikeskuse
kassas.
11.10 kell 10-16 OKTOOBRILAAT
Kultuurikeskuse parklas

13.10 kell 19 Rakvere Teater –
KAASAVARATU
Osades: Üllar Saaremäe, Anneli
Rahkema, Velvo Väli, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits, Eduard Salmistu, Peeter Rästas, Tarvo Sõmer, Erni
Kask ja Teater Tuuleveski. Piletid:
11/13€, müügil Piletimaailmas ja
Paide Kultuurikeskuse kassas.
21.10 kell 19 Kuressaare Linnateater – VANA ÕNGITSEJA
Osades: Peeter Jürgens, Arvo
Raimo, Luule Komissarov. Piletid:
9€, müügil Piletimaailmas ja Paide
Kultuurikeskuse kassas.
29.10 kell 19 Teater Ugala – «LOVESONG. Ühe armastuse lugu»
Osades: Luule Komissarov, Adeele
Sepp, Peeter Jürgens, Martin Mill.
Piletid: 12/14€, müügil Paide
Kultuurikeskuses ja Piletilevis.

Paide spordisündmused septembris-oktoobris 2014
02.09 kell 18:00 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine Paide linnanaiskond – Põlva FC
Lootos. Korraldaja Paide linnameeskond
03.09 kell 16:30 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine FC Paide (96) - JK Tallinna Kalev
(96). Korraldaja MTÜ Paide Sport
07.09 kell 16:00 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine FC Paide (03) - Paide Linnameeskond (03). Korraldaja MTÜ Paide Sport
10.09 kell 16:30 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine FC Paide (96) - Tallinna JK Puuma
(96). Korraldaja MTÜ Paide Sport
12.09 kell 18:00 linnastaadionil Premium liiga
jalgpallikohtumine Paide Linnameeskond- Tallinna FC Levadia
16.09 kell 17:45 linnastaadionil Premium liiga
jalgpallikohtumine Paide Linnameeskond- Tallinna FC Flora
17.09 kell 16:30 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine FC Paide (96) - Tartu JK Merkuur-

Juunior (96). Korraldaja MTÜ Paide Sport
18.09 kell 17:00 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine Paide linnanaiskond – Nõmme
Kalju
21.09 kell 11:00 V Türi-Paide Sügistriatlon.
Ujumine kell 11.00 Türi linna ujulas, Jalgrattasõit
kell 13.00 Türi linna ujula – Paide linnastaadion,
jooks 13.30-14.00 Paide linnastaadionil. Korraldajad SA Paide Spordi- ja tervisekeskus ning Türi
Spordiklubide liit. registreerimine ja info www.
triatlon.ee;
23.09 kell 10:00 kunstmurustaadionil Järvamaa
koolide 10.-12. klasside jalgpalli KV P (EKSL
alagrupp)
24.09 kell 16:30 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine FC Paide (96) - Tallinna JK Dünamo
(96). Korraldaja MTÜ Paide Sport
25.09 kell 10:00 Kunstmurustaadionil Järvamaa
koolide 6.-9. klasside jalgpalli KV P (EKSL
alagrupp)

27.09 kell 13:00 linnastaadionil Premium liiga
jalgpallikohtumine Paide Linnameeskond- Tallinna FC Infonet
28.09 Paide linna matkarajal Sügisene matk
südamepäeval. Lisainfo www.paidetervis.ee
28.09 kell 17:00 linnastaadionil jalgpallikohtumine Paide Linnameeskond II - Võru JK
28.09 kell 16:00 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine FC Paide (03) - Jõhvi SK Lokomotiv
(03)
01.10 kell 16:30 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine FC Paide (96) - SK Tääksi (96). Korraldaja MTÜ Paide Sport
02.10 kell 17:00 kunstmurustaadionil jalgpallikohtumine Paide linnanaiskond – Tallinna FC
Ajax
04.10 kell 16:00 E-Piim Spordihallis Schenker
League võrkpallikohtumine Paide-Pärnu (NB!
Kellaaeg võib muutuda)
Lisainfo www.paidetervis.ee

Spordiklubid Paides 2014/2015 hooajal
Spordiklubid Paides 2014/2015 hooajal
Ala:

Klubi:

Kellele:

Kus:

Treenerid, juhendajad:

Info:

Korvpall

Korvpalliklubi Seitse

1-12 kl, meestele

E-Piim Spordihallis,
Paide linna võimla

Erjo Paris

info@kk7.ee, www.kk7.ee

Maadlus

Maadlusklubi Järvamaa
Matimehed

Erinevas vanuses poisid

Paide linna võimla

Taavi Tikerpalu

384 7185, 525 0582, Taavi 56939491. mati.
Sadam@mail.ee

Ujumine

Paide Ujumisklubi

Harrastajad, algajad,
noored

Paide linna ujula

Asko Pärl

paideujumisklubi@hot.ee
www.paideujumisklubi.onepagefree.com

Tuletõrjesport

Paide Vabatahtliku
Tuletõrje Selts

Poisid, tüdrukud,
täiskasvanud

E-Piim Spordihall

Margo Tammepõld, Meelis
Hints

515 5461, margo.tammepold@rescue.ee

Võrkpall

Paide Võrkpalliklubi

Lapsed, noored, naised

E-Piim Spordihall

Piret Reinfeld

5042105, piret.reinfeld@mail.ee

Paide Võrkpalliseltsing

mehed

Paide linna võimla

Jaanus Seema

jaanus.seema@gmail.com

Noored, täiskasvanud

E-Piim Spordihall

Neeme Vool, Mari Reiljan-Torm, 5151195, www.maribel.ee/ neeme@
Lucia Ašmarina, Tuuli Jentson. maribel.ee

Võimlemine,
showtants
Paide Võimlemiskool
trampliini-hüpped,

3-18 a tüdrukud ja poisid

Paide Linna võimla

Piret Tuiken, Katrin Kaasik,
www.voimlemiskool.ee, 517 5541, Piret@
Janika Suurmets; Katrin Vaher maribel.ee,

Võimlemine,
tants

Spordiklubi Hotsport

3-21 a poisid ja tüdrukud,

E-Piim Spordihall

Kerli Graubner, Egle Lepp,
Triin Väin

5039 159, info@hotsport.ee, www.
hotsport.ee

Tänavatants

JJ-Street Tantsukool

Lapsed, noored

E-Piim Spordihall

Enriko Pedaksalu

56266350; www.jjstreet.ee

Paide linnameeskond

6-18 a poisid ja tüdrukud

kunstmurustaadion
E-Piim Spordihall

Viktor Mets, Andrei Veis,
Andres Kallas

viktor.mets.001@mail.ee

MTÜ Paide Sport

3-12 a tüdrukud ja poisid

Paide linna
kunstmurustaadion

Veiko Kurim, Egon Hiob, Taavi
5231218, veiko.kurim@ee.4gs.com
Parts

MTÜ Spordilabor

Poisid, mehed

E-Piim Spordihall

harrastajad

58 010 018, paidekas@hotmail.com

Taipoks

Paide Taipoksi klubi

kõigile

Paide linna võimla

Maren Anvelt

Maren.anvelt@mail.ee;
paidetaipoksiklubi.ee

Indiaca

Harrastajad

kõigile

E-Piim Spordihall

Male

Järva Noorte Maleklubi

5-19 a õpilastele

Paide
Ühisgümnaasium

Toomas Mihkelev

maletom@hot.ee

Boccia

Järvamaa Puuetega
Inimeste Koda

E-Piim Spordihall

Siina Trutin

siinat57@gmail.com’; 385 2553
5331 6930

Karate

Karateklubi Täht

6-19a

Lai 33 võimla

Tarmo Alt

51 68 682; alt@estpak.ee

kõigile

E-Piim Spordihall

Siimo Sikut

siimo.sikut@gmail.com; 6485452

Aeroobika

Jalgpall

Maribel Fitness OÜ

Personaaltreener Siimo Sikut

piret.pulk@gmail.com

Lisainfo: SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus. info@paidetervis.ee; 6971480

Schenker Liiga võrkpallimängud sügisest E-Piim spordihallis!
Kevadel Eesti võrkpallimeistrivõistluste
esiliiga võitja Paide/Türi/ Väätsa võrkpallimeeskond mängib algaval hooajal Baltimaade ühises Schenker liigas ning lisaks
uuele nimele - Järvamaa Võrkpalliklubi, on
lisandumas ka uusi mängijaid.
Meeskonnas jätkavad mullused põhijõud
Virko ja Keiro Vantsi, Ilmar Mõttus, Margus
Piik, Alo Lengert ning Urmas Piik. Peatreener on ka algaval hooajal Villi Vantsi. Uutest
liikmetest on meeskonnas Mikk Markus
Sihver (mullu TTÜ-s), Reimo Kuri (Rakverest), Siim Põlluäär, Edgar Maier ning Romet
Priimägi (kõik Pärnu VK-st).
Augusti lõpupoole tuli uudis, et Järvamaa
Võrkpalliklubiga liitus ka 33-aastane nurgaründaja ning 9-kordne Eesti meister
Kristjan Õuekallas, kes on mänginud nii

välisklubides kui ka Eesti koondises.
„Olin otsustanud tippspordist loobuda,
kuid suvel suutsin vigastused välja ravida
ja head vormi hoida ning Järvamaa VK juhi
suurepärane veenmisvõime pani mind
meelt muutma,“ ütles Kristjan Õuekalda.
Järvamaa VK klubi juht Veiko Tihemets
tunneb heameelt, et nii väärikas võrkpallur
otsustas ketsid varnast võtta ja uuel hooajal
Järvamaa Võrkpalliklubiga liituda. “Võib
öelda, et nüüd on meeskond komplekteeritud ja lähme julgelt uuele hooajale vastu!“
Meeskonna hooaja eelarve on ligi 100 000
eurot, kodumängud peetakse E-Piim Spordihallis.
Schenker League 2014-2015 võrkpalli
meistriliiga kodumängude kava:
04.10.14 Paide-Pärnu

19.10.14 Paide-Rakvere
26.10.14 Paide-Selver
08.11.14 Paide-Biolars
09.11.14 Paide-Poliurs
13.12.14 Paide-Võru

Foto: erakogu
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Paide linnavalitsus võtab tööle pearaamatupidaja
(ajutiselt äraoleva töötaja asendajaks)
Tööülesanded:
• Linnavalitsuse, linnavalitsuse hallatavate
asutuste ja sihtasutuste raamatupidamise
korraldamine, aruannete koostamine ning
raamatupidamisega seonduvate küsimuste
lahendamine
• saldoandmike võrdlemine riigi teiste
konsolideerimisüksustega
• majandusaasta aruande ning muude õigusaktides
sätestatud finantsaruannete koostamine
Nõuded kandidaadile:
• majandusalane kõrgharidus
• erialane töökogemus
• arvutikasutamise oskus (MS Word, Excel, PMen,
Postipoiss)
• kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus
• eesti keele oskus kõrgtasemel
• väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning
pingetaluvus
Kasuks tuleb:
- töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse

Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi!

asutuse raamatupidamise valdkonnas
- tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide
tundmine
- inglise keele ja vene keele oskus suhtlustasandil
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töötasu: kokkuleppel
Kontaktisik: Rita Laanetu 38 38 616
rita.laanetu@paide.ee
Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada
järgmised dokumendid:
- sooviavaldus motivatsioonikirjelduse ja
palgasooviga
- koopia haridust tõendavast dokumendist
- elulookirjeldus
- kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse
astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.
Dokumendid palume saata hiljemalt
19. septembriks 2014 e-posti aadressil:
rita.laanetu@paide.ee või Paide linnavalitsus, Pärnu
tn 3 Paide 72711, märgusõna „Pearaamatupidaja“.

Paide Kultuurikeskuse huviringid ja juhendajad 2014
Huviring

Juhendaja nimi

Kontakt

E-post

Segarahvatantsurühm LOOMISEL

Marika Kuusik

5062765

kuusik.marika@gmail.com

Kätlin Merisalu

56600134

c2tlin@gmail.com

Segarahvatantsurühm RIIKAR

Tiiu Vellama

5189824

tiiuvellama@hot.ee

Naisrahvatantsurühm KÄGÄRÄ

Anneli Nõmmik

5524406

anneli.nommik@seb.ee

Tantsurühm SEENIORID

Leili Paits

5576814

reet.tammsaar@mail.ee

Memmede tantsurühm SINILILL

Vilma Okas

56661503

vilmaokas@hot.ee

Kaie Kõrbi Balletistuudio

Merike Ivanov

5514027

merikeivanov@hotmail.com

Paide Naiskoor

Sirje Grauberg

5515155

sirje.grauberg@gmail.com

Tiina Kivimäe

58266983

tiinakivimae@gmail.com

Paide Meeskoor

Malle Nööp

53301818

Laste- ja noorte muusikastuudio

Tiina Kivimäe
Sirje Grauberg

mallen@hot.ee
tiinakivimae@gmail.com

5515155

sirje.grauberg@gmail.com

Ansambel SLAVJANUŠKA

Sirje Unga

5513013

sirjeung@hot.ee

Paide Huviteater

Tarmo Hints

56459639

tarmo74@hot.ee

Erich Einstein

56694362

einstein1@hot.ee

Eakate klubi HÄMARIK

Eha Vessmann

53314170

eha.vessmann@mail.ee

Järvamaa Kultuuri Teabetuba

Tiiu Saarist

5171855

tiiu.saarist@hotmail.com

Kundalini jooga, Jooga võimlemine

Kalev Veskimäe

53 330 099

kalev@veskimae.com

Tai Chi treeningud

Vjatseslav Kalenski

56 497 299

Paide Rahvakool

Krista Nurm

53 443 465

paide.rahvakool@gmail.com

Zumba

Aljona Marozova

56950268

aljona04@hot.ee

Linetants

Kristiine Masso-Sild

55946426

kristiine.masso@mail.ee

Sihid selgeks – elus edasi!
Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses jätkub projekt „Sihid selgeks – elus edasi!“. Projektis saavad osaleda lastega kodus olevad töötud emad, kelle lapsed on vanuses 1,5-7 ning töötud noored
vanuses 16-24 eluaastat. Projekti eesmärk on toetada noorte ja lapsevanemate tööturule sisenemist.
16. septembril alustab uus koolitusgrupp Paides.
Koolitusel käsitletakse tööle saamist toetavaid ning mitmeid enesearenduslikke teemasid. Lisaks on projekti kavandatud arvutikoolitused ning erialakoolitused. Kõikidel projektis osalejatel on võimalus
saada psühholoogilist nõustamist ja võlanõustamist. Koolitused on osalejatele tasuta, makstakse
stipendiumi ning sõidutoetust.
Oktoobris on algamas ka uus grupp noortele Paide Täiskasvanute Keskkooli juures.
Täpsem info ja registreerimine tel 5378 3929 või meili teel tiina@sesok.ee.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis soovi korral võta kohe ühendust! Kes ees, see sees!

JJ-Street tantsukool alustab septembrikuust
Paides uut hooaega!
Sellega seoses toimuvad kõikidele noortele vanuses 7-20 TASUTA näidistreeningud 1. ja 4.
septembril kell 16:00-17:00 Paide E-Piim Spordihallis. Kaasa tuleks võtta mugavad riided, vahetusjalanõud ja vinge tuju! Kaasa saab kindlasti
võtta ka oma sõbrad! Ole julge ja tule proovima
midagi uut ja vägevat! Rohkem infot ja registreerimise näidistrennidesse leiad meie kodulehelt:
www.jjstreet.ee NB! Esimene proovitrenn septembrikuus on kõigile samuti tasuta!

Paide
Linnaleht
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Paide Eakate Päevakeskus „20“
Paide Eakate Päevakeskus kutsub teid oma 20. juubelile
algusega kell 13.00
17.09.2014 Lai tn 33
Esinevad päevakeskuse taidlejad.
Ühine päevakeskuse kroonika vaatamine.
Käsitöönäitus. Pidulaud.
Kontsert toimub võimlas ja näitus koos pidulauaga asuvad
esimesel korrusel päevakeskuse uutes ruumides.
Osalustasu 1 euro
Olge armsad, teatage oma osalemisest kuni 5. septembrini!
Tel: 53404750
paidepaevakeskus@gmail.com

Väljaandja: Paide linnavolikogu ja linnavalitsus
tel 51 46 043, faks 38 38 623, www.paide.ee
Toimetus: Maarit Nõmm, maarit.nomm@paide.ee

Selma-Gustave Kask
Helga Tammla
Asta Järjend
Hellen Margus
Uuno Grauberg
Ellen Künsar
Heino Rannik
Astrid Tõnisson
Tambet Juhanson
Karin Sikka
Evi Jahisoo
Helju Niglas
Johannes Aasa
Selma-Miralda Aun
Vaike Paenurk
Leili Jürisoo
Valve Pikk
Elvi Liinev
Senni Tubli
Vassili Karja
Hilda Leppik
Ilme Bamberg
Arved Eding
Ülo Käi
Esther-Aime Särkinen
Arvi King
Helgi Rull
Veera Ojamaa
Raimo Luisk
Elmi Reinsaare
Rein-Omar Rikk
Aare-Päivo Raap
Vallo Tihemets
Kalju Vatsel
Arvi Urb
Heljo Taalkis
Aare Roomet
Eevi Tõntsu
Elvi Saarse
Aino-Koidula Kiin
Hilda Laanemägi
Aino Lepson
Maie Mägi
Ülo Rohesalu
Helju Tuiken
Vello Valgi
Uuno Kaar
Aime Luht
Elju-Ilme Hunt
Eva Aal
Ljudmilla Räk
Mihkel Luste
Arno Olde
Hillar Semre
Peeter Kask
Galina Susi
Ninell Mihkelev
Epp Lilleorg
Helme-Johanna Erik
Leili Mand
Pansionaat Paide
õnnitleb:
Erna Klaasmaa 87
Elve Jõesalu
85

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252; kalurileht@gmail.com
www.kalurileht.ee
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