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Jõuluaeg on alanud! Paide Keskväljaku
jõulupuu sai tuledesse 30. novembril!

Paide linna andekate
laste fond kogub
toetusi
J

õulude ajal armastavad inimesed
head teha, kes helistab annetustelefonile, kes viib lemmikloomade varjupaika süüa, kes küpsetab naabritädile
koogi, kes viib metsa tammetõrusid.
Ka Paide linna laste ja noorte toetuseks loodud sihtkapital “Andekas Laps” ootab annetusi,
et Eesti vabariigi aastapäeval jagada meie linna
tublidele lastele stipendiume.
Sihtkapital on asutatud Paide linna teeneka malepedagoogi Hillar Hanssoo pärandvara
põhjal.
Sihtkapitalile
saavad
annetusi
teha kõik soovijad, arveldusarve SEB Pangas
on 10030228771016.

Foto: Ants Leppoja

Südamlikud jõulutervitused kõikidele toredatele
Paide linna inimestele linnavalitsuse kollektiivi poolt!

Foto: Maarit Nõmm
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Kuidas elad, Paide linn?

Paide linnavolikogu
20.11.2014 istungi
kokkuvõte

Priit Värk
Paide
linnapea

• Võttis vastu määruse “Spordi toetamise ja
rahastamise põhimõtted Paide linnas”
• Võttis vastu Paide linna 2014. aasta II lisaeelarve teisel lugemisel
• Katkestas otsuse eelnõu “Arvamuse andmine Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2015. aasta
liikmemaksu kohta”
• Katkestas otsuse eelnõu “Arvamuse andmine
Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2015. a eelarve
eelnõule”
• Võttis vastu otsuse “Põhikooli õpetajate tööjõukulu toetuse ülejäägi kasutamine gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks Paide Gümnaasiumis”
• Võttis vastu otsuse “Paide linna kinnistu Joodi
tänava isikliku kasutusõigusega koormamine
Elektrilevi OÜ kasuks”
• Kinnitas Paide linna kohalike teede nimekirja
• Võeti tagasi otsuse eelnõu “Projekti „Hea avalik
ruum” kaasfinantseerimise garanteerimine”
• Kinnitas alatise eelarve- ja majanduskomisjoni
liikmete muutmise
• Kinnitas alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
liikmete muutmise
• Võttis vastu otsuse eelnõu “Pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi poole seoses Järvamaa riigigümnaasiumi rajamisega Paidesse”
• Linnavalitsuse informatsioonid:
1. Paide linna ÜVK arendamise kava kooskõlastamine
2. Paide linna rahaline seis
3. Heade kavatsuste lepingu sõlmimine Arvamusfestivali korraldajatega

P

ühade ootus on pugenud rohkemal või vähemal määral
kõigi inimeste põue.
Ent kätte on jõudnud ka aeg pöörata
pilk korraks mööduvasse aastasse ja siis
juba tulevikku. 2014. aastat jäävad Paides meenutama lisaks poliitilistele turbulentsidele ka mitmed märksa vähem
põnevamad, kuid olulisemad sündmused.
2014
Suvel valmis uus reoveepuhasti pindalaga 1300 m2, mis on Paides viimaste aastate kõige kallim ehitis. Objekti
maksumuseks kujunes ligi 6,6 miljonit
eurot ilma käibemaksuta. See reoveepuhasti loob Paidele ka võimaluse, et ühistuline piimatootmise tehas tuuakse just
siia, sest meil on võimekust suures koguses reovett puhastada.
Novembris käivitus ka varasemalt planeeritud tänavavalgustusprojekt, mil-

Paide linnavolikogu detsembrikuu istung toimub 18. detsembril. Veebiülekande lingi leiab
Paide linna kodulehelt.

hooaja peatoetaja

concert.ee

lega rekonstrueeritakse kõik ca 1300
valgustit. Meie jaoks on oluline energiasääst - Eesti tingimustes töötab tänavavalgustus 4000 töötundi aastas.
Arvestades seda mahtu, peaks kokkuhoid rekonstrueerimistööde järel ulatuma 327 MWh aastas. Praeguste hindade juures tähendab see ligi 35 000 euro
suurust iga-aastast kokkuhoidu.
Kolmandaks tuleks esile tõsta Paide
linna ja Spordi- ja Tervisekeskuse laenude refinantseerimist 2014. aastal. Selle
tulemusel saab linn intresside tasumisest
kokkuhoidu ligi 62 000 eurot.
Lisaks nö suurtele asjadele jätkus ka
linna loomulik areng, mille käigus uuendati osaliselt Sookure lasteaia õueala, rekonstrueeriti Kultuurikeskuse esinejate
garderoobid, tualetid, dušid ja pärast
vahepealset mõõna meie kinomaastikul
on Paides alates detsembri keskpaigast
ka 3D kino.
Kõikide „asjade“ kõrval oli teist aastat jutti Paide aasta sündmuseks Arvamusfestival. Kahe aastaga on Vallimäel
toimuvatest üleriigilisest mõttetalgutest
kujunenud Paidele kaubamärk, mida
teab iga mõtlev inimene. Ettevalmistused tulevaks suveks käivad Arvamusfestivali meeskonnas juba mõnda aega, nii
et traditsioon jätkub ka 2015. aastal.
2015 ja edasi
2015. aasta eelarves on arvestatud
kauaigatsetud skatepargiga ja samuti turuga. Ent pikemas perspektiivis, nii viie
aasta ulatuses seisab linn silmitsi märk-

Tarmo Alt
Paide
linnavolikogu
esimees

(Tallinna Huvikeskus Kullo)

Kaastegevad Johannes

Kadri Toomoja (orel)
Dirigent Ingrid Kõrvits

Välja tšello, Sten Heinoja klaver,

Vivaldi, Mendelssohn, Sisask, Ehala jt.

Kontsert on tasuta!
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Eesti Kontserdi
suurtoetaja

Ametlik autopartner

sa suuremate arengutega. Seda eelkõige
seoses EL struktuurfondide uue perioodiga, millega kaasneb Paidel hulgaliselt
(realistlikke) soove: rekonstrueerida Tallinna, Pärnu ja Tööstuse tänavad, Paide
Ühisgümnaasiumi ca 10 000 m2 suurune koolihoone vajab hädasti ehituskätt,
rajada Paidesse Järvamaa perearstikeskus, jätkata Kultuurikeskuse arendamisega ja viimasena ning mitte vähem
tähtsana on Tallinna tn 9, 11 ja 13 hoonetesse plaanis asutada uus Ajakeskus,
kus lisaks Wabalinna majale tegutseksid
ajaloolised Stammide õlle- ja limonaaditöötoad, eksponeeritud on hulgaliselt
seni varjatud museaale, dr Brasche loodusapteek, Hessede elulood jne. Kaugemal silmapiiril(!) paistab ka helesinine lootus ühel päeval värskendada linna
ajaloolist keskväljakut, mis kipub ajaga
inimestest aina tühjemaks jääma.
Lisaks neile saab lähiaastatel Paides
tunda riigi (abi)kätt – riigigümnaasiumi hoone rekonstrueerimise või rajamise näol ning 2016 algavad ehitustööd ka
riigimaanteel lõigul Reopalu ringist kuni Mäoni ja seal on vastuvaks eestvedajaks Maanteeamet.
Ent aastat ei saa kokku võtta ainult
asjades, investeeringutes ja sündmustes. Sama olulised on inimeste vahelised
suhted ja seetõttu esitan palve kõigile
linlastele, et me jõulukuul oleksime oma
lähedaste ja kaaslinlaste vastu grammike
lahkemad ja rõõmsamad kui tavaliselt.
Rahulikku jõulukuud!

Jõulud ja aastavahetus
- lähestikku ja kaugel
üksteisest

Kingitus linnarahvale


Ellerhein
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õulukuu on taas käes ja see tähendab ka lähenevat aastalõppu.
Need kaks nii lähestikku asuvat püha on samas väga erinevad.
Jõuluaja rahu ja vaikus loob sobiva pausi, et pärast suurt jõuludeks valmistumist
aeg maha võtta ja asuda nautima hetki oma
lähedastega. Pikk aasta oma töiste tegemistega on kohe selja taha jäämas ja seega on
igati kohane endale selles elu pidevas võidujooksus väike lõõgastushetk lubada. Ilus
talvine ilm, kuusk toas, küünlad, lähedased
ja hea muusika - mida veel tahta oskaks?!
Siia saab veel juurde panna jõulukinkide
saamise ja tegemise rõõmu ning sellega hakkab olukord juba täiusliku naudingu juurde
jõudma. Lihtsalt jõulud!
Aastavahetus on olemuselt teisest sulamist. Lubab hoopis teistmoodi pidutseda,
kõvemini ja lõbusamalt. Uude aastasse tu-

leb tormata nii kiiresti ja nii suure käraga,
et kõik halb ära ehmataks ja vanasse aastasse maha jääks. Samas on aastavahetus teatud mõttes selgem, lakoonilisem. Just kui
aruandluse ja arengukava tegemise aeg. Eks
kõik viska korra pilgu selja taha, et vaadata lahkuv aasta üle. Saab teha kokkuvõtte, mis möödunud aasta plaanidest ellu sai
viidud ja mis tegemata jäi. Mis head, mis
halba, mis õpetlikku, mis vajalikku ja mis
ka ebavajalikku. Elu on juba kord selline, et
kõike tuleb ette ja kunagi ei tea, mis lõpuks
millekski hea või ka halb on olnud. Mõnigi esmapilgul halvana, suisa katastroofina
tunduv asi võib lõppkokkuvõttes hoopis ka
palju head endas peidus hoida. Loomulikult on vaja teha ka plaanid uueks aastaks!
Mida uhkemad, seda parem! Sest uus aasta tuleb ju igal juhul parem eelmisest! Me
ise hakkame paremateks, kes hakkab trenni tegema, kes jätab suitsetamise maha, kes
rajab oma äri, kes võtab koera ja mõni võtab näiteks plaani leida iseennast! Tegemist
jätkub kindlasti uuel aaastal igale tegusale
inimesele ja lootus ning ootus, et uut aasta tuleb parem, annab juba iseenesest tuult
tiibadesse!
Rahulikku jõuluaega, mõnusat aastalõppu, särtsakat aastavahetust ja kõike head
peagi algavaks uueks aastaks!

PAIDE EESTIMAA SÜDA

nr. 10 (215) 9. detsember 2014

Paide Linnaleht

3

Palju õnne, Paide Gümnaasium!
N

ovembri lõpus tähistas Paide
Gümnaasium suurejooneliselt
oma 105. aastapäeva peo ja vilistlaste kokkutulekuga.
Järva maavanem Alo Aasma autasustas
Paide Gümnaasiumi klassiõpetajat Õie Vilmani ning muusikaõpetajat ja ringijuhti
Malle Nööpi Järvamaa teenetemärgiga. Õie
Vilman pälvis kõrge tunnustuse pikaajalise
ja pühendunud pedagoogilise töö eest ning
Malle Nööp silmapaistva kultuurialase tegevuse eest Järvamaal.
Õie Vilman asus Paide I Keskkooli tööle 1979. aastal. Ta on 35 aastat järjest töötanud koolis hariduslike erivajadustega õpilastega ja klassiõpetajana 1.-3. klassides. Õie
Vilman on väga suure pühendumusega õpetaja ja väga tulemusrikas oma kutsetöös. Ta
omab suurt autoriteeti kolleegide hulgas ja
on väga hinnatud lastevanemate poolt.
Malle Nööp töötab Paide Gümnaasiumis
alates 2004. aastast algklasside muusikaõpetajana ja ringijuhina. Tal on väga hea töine
kontakt oma õpilastega, ta on neile autoriteediks. Malle Nööp juhendab koolis kuut
õpilaste rahvatantsurühma ja nelja koolikoori. Ta on ka Paide Meeskoori dirigent.
Kõik tema juhendatavad koorid ja rahvatantsrühmad pääsesid 2011. aastal toimunud Noorte laulu-ja tantsupeole. Ükski teine juhendaja Eestis ei viinud peole nii palju
kollektiive. Käesoleval aastal toimunud laulu-ja tantsupeol saatis tema juhendavaid
kollektiive samasugune edu.
Südamega tehtud töö eest sai maavanemalt maavalitsuse tänukirja klassiõpetaja
ja ringijuht Krista Rikk, klassiõpetaja Taimi
Jürgenstein, sekretär ja inimeseõpetuse õpetaja Tiina Pihl ning SA Paide Haldus majandusjuht Andrus Jakobson.

Ka tänavu täidab Inglipuu
Paides laste jõulusoove

Fotod: Tiiu Saarist

Ty Lehtmäe
Maxima Eesti

S

Paide Gümnaasiumi
Hammerbecki Gala 2014
Helen Trug
Paide Gümnaasiumi huvijuht

I

gal aastal kooli sünnapäeva nädalal peetakse Gammerbecki Galat,
kus tunnustatakse kooli aasta tegijaid.
Sel aastal olid tublid 11. klassi õpilased
mõelnud peo teemaks 20-ndad. Õpilased
said esitada tunnustamiseks tublisid tegijaid.

Aasta tegijad 2014:
Algklassi õpetaja - Malle Nööp
Põhikooli õpetaja - Maris Raudsepp
Gümnaasiumi õpetaja - Daire Krabi
Käsitööline - Kare-Anette Härm
Sulesepp - Margit Kattai
Kunstnik - Berta Kelder
Einstein - Henri Vilmre
Meessportlane - Kert Piirmäe ja Maikel Viidermets
Naissportlane - Marielle Kleemeier

Foto: Paide Gümnaasiumi

Ettevõtmine - Jõuluball
Aktivist - Kaarel Siimut
Naistantsija - Johanna Laura Trug
Meestantsija - Robin Oja
Tiim - Südameke
Naismuusik - Paula Kivimäe
Meesmuusik - Erik Mikussaar
Koolitöötaja - Tiit Kaljumäe
Palju, palju õnne kõigile tublidele aasta tegijatele!

arnaselt varasematele aastatele paigaldati novembri viimasel nädalal Paide Maximasse üles heategevuskampaania Inglipuu kuusepuu, millele on koos linna sotsiaaltöötajaga
kantud 20 lapse nimed, kellele pühadekingitus teha ja sellega jõulurõõmu valmistada.
Inglipuu on tegelikult esmapilgul üks igati tavaline
kuusepuu. Eriliseks teevad Inglipuu kuusel rippuvad
jõuluehted, millel on ühe lapse nimi. Need lapsed ootavad Inglilt kinki ja ootavad seda pikisilmi, kuna see
võib olla nende tänavune ainus jõulukink.
Inglipuu projektiga soovime Paides ja mujal Eestis kutsuda kõiki inimesi head tegema, tuues kingitusi puudustkannatavate perede lastele ja valmistades nii
võimalikult paljudele Eestimaa lastele jõulurõõmu ja
pühadetunnet. See soov võib olla esmapilgul nii mõnelegi üsna väike – mõni sporditarve, riietusese või koolitarve. Kuid kõige olulisem on see kingituse saamise
rõõm, mis nende toredate laste pühad helgemaks aitavad muuta.
Inglipuult valitud jõuluehtel on kirjas lapse nimi, vanus ning tema kingisoov. Igal poekülastajal on võimalik
teha lastele kas ostetud või ka isemeisterdatud kingitusi.
Kinki ei peagi ilmtingimata ostma sellest poest - näiteks
kui on kingisoov selline, et asja annab ise valmis meisterdada, siis on ka see enam kui teretulnud.
Paide Maxima kaupluses on 20 lapse nimed ja soovid, kes on leitud ja kelle kingisoovi uuritud linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti abil. Ka mullu olid Paide Inglipuul 20 lapse jõulusoovid, mis heade inimeste abiga
kiiresti täitusid.
Ühtekokku kogutakse Maxima kauplustes kogu Eestis kingitusi enam kui 1100 lapsele. Kingitusi kogutakse kuni detsembri lõpuni. Kingitused toimetatakse
Inglipuu alt lastele kohale jõuludeks.
Inglipuu projekti on Maxima Eesti kaasanud Eesti
linnade ja valdade sotsiaalosakonnad, et just nende abiga leida need pered, kus kõige enam abi vajatakse. Inglipuud pannakse laste kingisoovideks välja juba kuuendat aastat järjest. Foto: erakogu
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Kas tunned Paidet?
P
aidesse, kus alates 13. sajandist on valitsenud taanlased,
sakslased, rootslased, venelased
ja poolakad, on igaüks neist linna kultuuriloosse oma jälje jätnud. Paide on paekivilinn, rüütliordu, baltisakslaste, käsitööliste ja
kaupmeeste linn.
MTÜ Järvamaa Giidid koondab enda
alla seltskonna maakonna kultuuri- ja ajalooentusiaste, kes on valmis tutvustama
ning põnevaid juhtumisi rääkima kõigile soovijaile. Paide linna tunnevad läbi ja
lõhki viis giidi, kes tutvustavad ja näitavad
sellist Paidet, mida kohalikudki ei tea. Ja
ega kohalikud siis oma linnas ekskursioonil tavaliselt käi, ikka Riias ja Roomas. Aga
võiksid käia, teavad rääkida MTÜ Järvamaa Giidide ühingu asutajad Tiiu Saarist
ja Elle Hallik.
Paide giididel on välja töötatud kuus
erinevat marsruuti, ekskursioonid võivad kesta poolest tunnist kolme tunnini.

Käiakse Vallimäel, Paide vanalinnas, tutvutakse kohalike baltisakslastega. Ekskursiooni ainest annab ka ainult Paide Keskväljak ehk endise nimega turuplats.
Giidide organisatsioon ei tegele üksnes
ekskursioonide tegemisega, vaid sagedased on loengud, raadisaade “Tunne Järvamaa” ja vabatahtlik töö. “Kuna oleme
kõik suured oma ala huvilised ja entusiastid, siis oleme teinud palju tasuta ekskursioone, nii lastele kui ka erinevate Paide
linna ettevõtmiste raames. Meile meeldib
oma linnast rääkida ja seda tutvustada”,
räägib Saarist. “Ka teistes Järvamaa valdades on meil sellised asjatundjad, kes räägivad kõik omakandi majanurgad ja kivid
huvitavaks, nt Tuve Kärner, Aime ja Vello
Kallandi või Sargvere mõisa rahvas,” naljatab ta.
Paide linna giidid on Tiiu Saarist, Elle Hallik, Ellen Rosimannus ja Anneli Tumanski, Anna Kasak ja Tiit Lumiste.
“Lisaks meile on teada ka need, kel küll

Jõulukuul 2014 Paide
Püha Risti kirikus

kutselise giidi paberit pole, kuid julgeme
soovitada. Oleme võimalusel meeleldi nõus
abistama ja tutvustama Paidet või maakonna ei piirkondi,” lisas Saarist. Kas Paide ordulinnusest viis salatee Mündi paemurdu? Miks nimetati Paide ordulinnust
tugevamaks kindluseks madalas maas? Paide giidid teavad! Infot selle kohta, milliseid
marsruute giidid pakuvad, leiab Paide linna
kodulehelt pealkirja “Turism” alt. Foto: erakogu, tekst: Maarit Nõmm

Kas teadsid, et ....?
• Paide on Eestis ainuke linn, kuhu pääsemiseks tuleb üle silla tulla
• Paides on üle 100 paeskulptuuri
ja igal on oma legend ja sünnilugu
• 1932.a. ehitatud Paide laululava
vana rahvamaja aeda oli ainulaadne - esmakordselt
Eestis kuhjati muldvall laululava
astmete tarvis siledale maale

kostma orelihelid. Mina ehmatasin väga
ära, sest see pill on väga nõudlik ning asjatundmatu inimene võib oreli ära lõhkuda. Hakkasin kätega vehkima, et “ei

tohi!”, kuid selgus, et ta oskas pilli väga
ilusti mängida!” See ka mõni patt!
Proua Aime on 76-aastane ning
150cm pikkune. Arvestades seda, et tema ülesandeks on ka kirikukella lüüa,
on viimane tähelepanuväärne fakt.
Kunsti, kuidas kella pikemalt või lühemalt lüüa, Aime valdab. “Füüsiliselt see
raske pole, aga kes pole enne proovinud,
see seda teha ei oska,” räägib ta. “Meil
“käib tööl” ka kellakeeraja,” pajatab Aime. “Tema tuleb kaks korda kuus, keerab kella õigeks ja läheb koju. Tahan kiita ka meie orelimängijat Olaf Läänet!”
Tänavused jõulud on Aimele kiire aeg, sest kirikus toimub palju üritusi. “Enamiku jõuludest veedangi siin,”
räägib ta. “Jõulude ajal on kirik eriline
paik!” Tädi Aimega ajas juttu ja pildistas
Maarit Nõmm.

Paide kiriku hea haldjas
P
aide kirikus töötab juba kaheksandat aastat tädi Aime,
kelleta ei möödu seal ükski jumalateenistus ega kontsert. Kuigi ta pole ei esineja ega kirikuõpetaja, sageli pole teda nähagi,
aga ometi kuulevad tema “häält”
peaaegu kõik paidelased.
Aime Luht on “kirikutädi”, kelle ülesanne on hoida pühakoja ruumid korras
ja puhtad. Tema on see, kes näiteks puhastab 245 küünlaalust, et inimestel
oleks, kuhu oma küünlaid panna. Selle
töö peale läheb tunde.
Enne kontserte on tädi Aime kirikus
kohal mitu tundi varem, et kõik oleks
õigeaegselt valmis.
“Praegu on kirik nii ilusaks tehtud,
ehteks 1901. aastal Riias valminud vitraažaknad,” õhkab ta. Altarisein pärineb

aastast 1848, maali “Kristuse taevaminek” on teinud C. T. Neffi järgi Nikolai
von Baranoff. Altariümbruse on maalinud aga Paide kunstiõpetaja ja kunstnik
August Roosileht 1928. aastal. “Seal on
kujutatud toonaseid Paide õpetajaid,”
naerab Aime. “Minagi tunnen mõne
sealt ära, näiteks oma vene keele õpetaja!”
Kui Aime käest küsida, mida kummalist või toredat on nende aastate jooksul kirikus juhtunud, hakkab ta naerma
ning ütleb saladuslikult: “Ei tea, kas sellest rääkida üldse tohib.”
Siis tädi Aime avalikustab, et kord oli
kirikusse sattunud üks “võõramaa” keelt
kõnelenud isik, kes palus luba üles rõdule minna. “Mina pidin vahepeal poes
käima ning tagasi tulles arvasin, et ta oli
lahkunud. Mõne aja pärast aga hakkasid

Lubage esitleda - Paide kuningad
30.
augustil krooniti Paide linna neli uut kuningat,
kes võtsid vastutuskoorma oma õlgadele eelmise, 8. põlvkonna kuningatelt. Siin nad nüüd siis on
- avavad end oma rahva rõõmuks ja hüvanguks!

uningas Ivo ehk
kodanikunimega
Andrus Nööp
Kuningatest kõige noorem ja
kõige musikaalsem, õpib Järvamaa Kutsehariduskeskuses
ehituseriala kolmandal kursusel. Õppinud muusikakoolis klaverit, eufooniumi ning
kitarri. Andrusel on oma
bänd Closer, millega esinetud pealinnaski. Muusikategemine on selle kuninga üks
lemmiktegevusi. Kuningakski sai ta tänu kitarrile ning Hillar Priksile.
“Mängisin ühel peol kitarri ning Hillarile kangesti meeldis. Pärast tegi Facebookis ettepaneku Paide kuningaks hakata. Mõtlesin, et miks mitte, teeme ära! Tähelepanu on väga palju olnud,
vägev on kõndida linna vahel ja näha inimeste uudishimulikke
pilke. Mina katsun oma rolli ikka korralikult sisse elada. Hillariga
oleme saanud aga headeks sõpradeks,” kirjeldas oma majesteedielu Andrus.
uningas Murulaid ehk kodanikunimega Indrek
Kuuse
Kuldsete kätega kuningas - töötab õpetajana Vodja koolis
ning on Vodja mõisa peremees. Jaganud õpilastele teadmisi kunstist ja keemiast ning peamiselt sellest, kuidas saagida, tinutada ja
naelu lüüa.
Eriliselt särama lööb Indrek siis, kui ta Paide Paepäevadele kut-
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sutakse ning vaja paekamakast mõni ime välja võluda.
Indreku tahutud on näiteks
skulptuurid “Ema” ja “Isa”.
“See, kuidas minust kuningas sai, on päris omapärane
lugu,” jutustab Indrek. “Rein
Oselin - minu eelkäija, arvas,
et kuna meie lapsed on omavahel sõbrad, siis järelikult
olen mina ka normaalne inimene ning tegi mulle ettepaneku kuningaks hakata! Algul
mõtlesin küll, kas ikka jaksan,
aga olin ikkagi nõus!”

uningas
Tõeleid ehk
kodanikunimega
Mati Mehik
Kas läbi aegade kõige vanem
Paide kuningas? Kui mitte
kõige vanem, siis kõige jutukam kindlasti!
Mati on noor pensionär,
kel vanus lubaks juba elu rahulikumalt võtta, ent kuninga kombel hoiab ta jätkuvalt
kätt pulsil ning veab oma
“Toru Mati” ettevõtet.
Lisaks sellele edendab ta Koigi kohalikku spordielu ning on
sealse spordiklubi esimees.
“Mulle tegi ettepaneku Paide kuningaks hakata Kristjan Kõljalg. Mina kaua ei mõelnud. Kui tuleb ära teha, siis teen ära,”

29.11 kell 12.00 Paide Gümnaasiumi 105 mälestusteenistus
30.11 kell 10.00 Jumalateenistus
armulauaga.
Teenib koguduse õpetaja Kari Tynkkynen
30.11 kell 15.00 I Advendi kontsert,
Paide Ühisgümnaasiumilt. Tasuta
06.12 kell 09.00 - 15.00 Jõulukroon
06.12 kell 16.00 Soome iseseisvuspäeva palvus ( Soome keeles )
Teenib koguduse õpetaja Kari Tynkkynen
07.12 kell 10.00 Jumalateenistus
armulauaga.
Teenib koguduse õpetaja Kari Tynkkynen
10.12 kell 18.00 Advendi kontsert
Paide Gümnaasiumilt. Tasuta
13.12 kell 17.00 Kontsert Hingamisi.
Riho Sibul, Vladislav Koržets ja Ulla Krigul. Piletid saadaval Piletilevis
14.12 kell 10.00 Jumalateenistus
armulauaga.
Teenib koguduse õpetaja Kari Tynkkynen. Kaasa teenib naiskoor ILO
15.12 kell 18.00 Kontsert PPA
puhkpilliorkestrilt. Tasuta
20.12 kell 16.00 Kontsert Paide
Meeskoor ja Rakke Naiskoor. Tasuta
Osalevad Olaf Lääne orelil ja Raina
Tammeriik viiulil
21.12 kell 10.00 Jumalateenistus
armulauaga.
Teenib koguduse õpetaja Kari Tynkkynen
21.12 kell 18.00 Kingitus linnarahvale: Kontsert tütarlastekoorilt Ellerhein. Tasuta

22.12 kell 19.00 Kontsert Lenna
Kuurma ja Karl-Erik Taukar . Piletid saadaval Piletilevist
24.12 kell 14.00 Jõululaupäeva I jumalateenistus
Osalevad Malle Nööbi juhendamisel Paide Gümnaasiumi lapsed
kell 17.00 Jõululaupäeva II jumalateenistus
Osalevad Olaf Lääne ansambel,Teet
Tihvan trompetil ja Raina Tammeriik
viiulil
25.12 kell 17.00 Kontsert. Ansambel Karavan, Karl Madis, Getter
Jaani ja Uku Suviste. Piletid saadaval Piletilevis
Info kiriku külastuse kohta kirikuhoidja telefonil 58079929

võttis Mati väljakutse vastu. “Me üksteist varem ei tundnud, kuid
nüüd on päris tore kamp kokku saanud. Mõte on tulevikus korraldada
Paide Nelja Kuninga jalgpalliturniiri ning tahaks Paide kuningaid ka väljaspool maakonda tutvustada,” ei alahinda Mati kuningaks olemise kohustusi.
uningas Ivo ehk
kodanikunimega
Robert Piho
Kõige sportlikum kuningas
- mängib aktiivselt jalgpalli,
käib jõusaalis ning on kirglik
kalamees.
Töötab
AS-is Viking
Window.
“Kuningas sai minust tänu
Tiit Schvedele, kes arvas, et
ma Paides tegus noormees,
et siis peaksin kuningaks sobima. Ettepanekusse suhtusin algul natukene kahtlevalt,
kuid samas sain aru, et ega teist sellist pakkumist mulle ei tule,”
räägib Robert. “Sõbrad-tuttavad ikka suhtuvad positiivselt, muidugi viskavad nalja ka, et “kuningas tuleb ja peame kummardama”, aga ikka positiivselt reageerisid. Eks see kuninga roll ole vastutusrikas ja aega nõudev ka. Aga roll muidugi meeldib, kellele ei
meeldiks olla kuningas!”
Kõik neli Paide üheksanda põlvkonna kuningat võtavad oma
ülesannet tõsiselt. “Kuningaks olemine, see on kohusetunne,”
teatavad nad riigimehelikult.
“Meie põlv ei värise, sest meil on mõõgad! Neljakesi on hea
turvaline olla,” naljatavad mehed. Tuleb meelde üks teine sarnane
seltskond, et “üks kõigi, kõik...”. Tundub, et Paide kuningad on
samast puust. Fotod: Maarit Nõmm
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Valmis Paide turu eskiisprojekt
Janno Lehemets
Paide abilinnapea

N

ovembris
toimunud Järvamaa messil oli Paide
linnavalitsusel
hea võimalus linlastele näidata rajatava Paide turu äsja-

valminud projekti.
Suur rõõm oli tõdeda, et OÜ Harmin poolt
välja pakutud lahendus linnarahvale meeldis,
mis annab kindlustunnet, et pingutame õige
asja nimel.
Olen viimasel ajal palju suhelnud võimalike
turule kauplema tulijatega ning mõistnud, et
turuplatsi ootavad pikisilmi lisaks ostjatele ka
müüjad ise.
2015. aasta kevadeks on plaanis välja ehita-

da turuplats koos nelja kioski ja kuue vabaõhumüügiletiga.
Arhitekt on planeerinud kioskid Selveri ja
Säästumarketi vahelisele platsile selliselt, et
kliendid saavad siseneda ostu sooritamiseks
kioskisse. Iga kiosk pakub ühe valdkonna tooteid: kala-, liha-, talu- ja ökotooted. Vabaõhulettidel müüakse taimi, talutooteid, aia- ning
metsasaadusi.
Turg
hakkab lahti olema esmaspäevast laupäevani
kella 9st 15-ni. Ehitus
algab varakevadel pärast lume minekut.
Turg läheb linnale
maksma umbes 60 000
eurot, millest linn on
käesoleval aastal eraldanud omavahenditest
20 000 eurot ja järgmi-

sel aastal 30 000 eurot. Riigilt saame toetust 9
500 eurot.
Linn plaanib kioskite ja müügilettide väljarentimiselt teenida keskmiselt 6000 eurot puhastulu aastas. Seega turu investeering tuleb linnale tagasi kümne aastaga.
Kohtumiseni Paide uuel turul järgmise aasta
kevadel!

Paide Linnameeskonna
hooaeg Premium Liigas
Paide Linnameeskond lõpetas oma Eesti jalgpallimeistrivõistluste Premium liiga hooaja kuuenda
kohaga.

Hooaja parimad mängud:
Tallinna FC Levadia 0:1 Paide Linnameeskond

5

Paide noorsootöötaja
sai aasta täheks
P

aide Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Riin Luks pälvis Järvamaa
noorsootöö „Aasta tähe” preemia kui
enim silma paistnud noorsootöötaja.
Riin Luks, olles ise noor inimene, osaleb ka
Paide linna noortevolikogu töös ja on Järvamaa
Noortekogu esimees. Teda iseloomustatakse
kui noorsootöötajat, kes armastab oma tööd,
kaasab noori kui võrdseid, on imetlusväärselt
kiire, paindlik ja energiline.
„Aasta koostöö” tiitliga tunnustati Paide politseijaoskonna eestvedamisel toimunud KEAT
ööd, mis ärgitas koostööle maakonna noortekeskused, gümnaasiumid ja kõik turvalisusesse panustavad asutused, organisatsioonid ning
omavalitsused. KEAT öö valmistab noori ette
ohuolukordades hakkama saamiseks ja märkama ning ennetama ohte, aidates seeläbi vigastuste ja õnnetuste arbu vähenemisele.
„Enim silma paistnud noore” tiitli pälvis
Carolyn Mets. „Aasta teoks tunnistati” noorte
ettevõtlusprogrammi ENTRUM raames tunnustatud Koeru noorte gurmeenätsude tootmise projekt Nätrum. Enim silma paistnud
koolitajaks sai Türi Põhikooli õpetaja Aili Avi.
Aasta noorte sõbraks tunnistati Väätsa Avatud Noortekeskus.
Järvamaa noorsootöö tunnustuskonkurssi
„Aasta tähed” korraldavad Järva Maavalitsus ja
SA Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus.

Tartu JK Tammeka 2:4 Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond 3:0Jõhvi FC Lokomotiv
Jõhvi FC Lokomotiv 1:2 Paide Linnameeskond

Premium liiga lõplik tabel (allikas: Eesti Jalgpalli Liit)

Paide Linnameeskond 6:2 JK Tallinna Kalev
Tartu JK Tammeka 0:4 Paide Linnameeskond
JK Tallinna Kalev 0:3 Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond 1:1 Nõmme Kalju FC
Paide Linnameeskond 4:1 JK Tallinna Kalev
Paide Linnameeskond 1:0 Jõhvi FC Lokomotiv

Võidurõõmu viimasest mängust said tunda Siim-Sten Palm, Ervin Kõll, Karl Palatu, Kaspar
Kaldoja, Timo Lomp, Sander Sinilaid, Eerik Reinsoo, Sander Rõivassepp, Kaspar Paur,
Rasmus Tomson, Aleksandr Vassiljev, Mart-Mattis Niinepuu, Liivo Leetma, Dmitri Kovtunovitš, Martin Ustaal ja Stanislav Goldberg. Foto: Kert Kaasik

Riin Luks (vasakult teine, roosi hoiab kategooria “Enim silma paistnud noore” nominent ja Paide noortevolikogu esimees
Kristofer Jürisoo. Foto: Merle Rüütel
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Paide noori teatrihuvilisi saadab edu

November on Paide Ühisgümnaasiumi näitetruppidele

kiire kuu, sest just siis tuleb välja hooaja esimene lavastus, mis valmib mõlema trupi, Meeleolu ja Maski Taga,
koostöös.
Sel korral tuli lavalaudadele 25. novembril Paide Kultuurikeskuse
väikeses saalis lugu “Kõik pole nii, nagu näib.” Lavastus räägib lapsest, kes pole veel sündinud, kuid kes peagi saabub inimeste maailma. Et ta tunneks end julgemini, otsustab tema kaitseingel talle
maailma pisut tutvustada. Laps kogeb ja näeb asju, mis esmapilgul
on hoopis teistsugused, kui nad tegelikult
on. Lavastuse stsenaarium põhineb teosel
“Kuldsed lood”. Tegemist on muusikalise
lavastusega, mõlemad
trupid esitasid kas
üheskoos või solistideduettidena kümme J.
Tätte laulu. Kuna ükski heli ei tule plaadilt,
on iga etendus ainukordne - kõik sünnib
siin ja praegu. Lavastuses astus üles 45 Paide Ühisgümnaasiumi 5.12. klassi õpilast. Peaosalised on Jan Margen Vau ja Helena Mägi.
Lavastuse seadis “Kuldsete lugude” põhjal kokku Marju Mändmaa.
Trupp Maski Taga vähendatud koosseis osales 21. - 22. Jõgeval
XXII Betti Alverile pühendatud luulepäevadel “Tähetund”. Tegemist on gümnaasiumitruppide luulekonkursiga. Igal aastal antakse
ette teema ja luuletajad, kelle loomingu põhjal tuleb koostada kuni
15-minutiline luulekava. Sel aastal oli üldteemaks “Kes on loojaks
loodud...” ning luuletajatest oli valida K. Merilaasi või A. Sanga
looming. Paide Ühisgümnaasiumi trupp Maski Taga esitas mõlema luuletaja loomingust kokku pandud kava “Mu ellu elu sisse astus”. Truppi saatis edu: trupi neljast liikmest kolm said preemia:
Jan Margen Vau ja Markko Sunni said näitlejapreemia (kokku anti
üritusel välja üldse kuus näitlejapreemiat), Helena Mägi sai parimaks naisnäitlejaks (välja anti ka veel parim meesnäitleja). Luulekava koostas ja truppi juhendas Marju Mändmaa. Allikas: Paide
Ühisgümnaasium, foto: Tiiu Saarist
TEADE! Paide Ühisgümnaasiumis alustab tööd ettevalmistusrühm 2015. aasta sügisel 1. klassi astuvatele lastele. Töö
toimub teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 13.00 -15.05. Esimene kokkusaamine on 6. jaanuaril 2015 ruumis 117, õpetaja Krista Sukk. Ettevalmistusrühma avaldused vormistame
esimesel kohtumisel.
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Huviharidus kui lapse arengu toetaja
Anneli Suits
Paide Huvikeskuse direktori kt

Huviharidus on erinevalt üldharidusest tasuline. Võrreldes suurte linnadega on meie õppemaksud suhteliselt sõbralikud, kuid
paljudele siiski üle jõu käivad. Väga kurb, kui rahapuudusel jääb
mõne lapse kunsti- või muusikaand märkamata ja arendamata.
Kindlasti ei peaks lapsevanem jääma oma murega üksi. Paide linnas saab taotleda toetust kooli- ja lasteaiatoiduks, huvitegevuses
osalemiseks ning kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduseks.

Paide hariduselu on viimas-

tel aastatel keskendunud riigigümnaasiumi loomisele.
See on palju kirgi kütnud, pahameelt tekitanud, kuid ka
lootust andnud.
Usu, et tuleviku gümnaasium
annab tänasest parema, valikaineterohkema ning konkurentsivõimelisema hariduse. Hoopis vähem on arutletud huvihariduse arenguperspektiivide üle. Kuidas
teha nii, et muusika ja füüsika, infotehnoloogia ja kunst, sport ja
reaalained saaksid ühise kokkupuutepunkti ning sünergia? Kuidas
peaks huviharidus lapse arengut toetama ning milline võiks olla
hariduse tervikpilt?
Paides on kolm üldhariduskooli ning kaks huvikooli: muusikakool ja huvikeskus koos kunstikooliga. Huvikoolides õpib kokku
ligi 300 õppurit ning viimastel aastatel on õpilaste arv langenud.
Selles, et meie lastest kasvaksid loovad, loomingulised, rikka sisemaailmaga isiksused, on muusika ja kunsti õpetamisel väga suur
roll. Loomingus peitub ilu, eetilised ja esteetilised väärtused, mis
on üks elu alustalasid.
Tänane fookuskese on infotehnoloogial ja reaalainetel, mis jätavad loovaained varju. Sellisest lähenemisviisist tingituna jätame
lastevanematele mulje, et heal tasemel põhi- või keskhariduse saamiseks pole loovainete õppimine eriti oluline.
Huvikoolis õppimine tähendab loomulikult lapse jaoks suurt lisakoormust, pühendumust ning tihedat ajagraafikut. Koolipäevad
võivad kujuneda suhteliselt pikkadeks ja väsitavateks. Kuidas muuta õppimist paindlikumaks ja kaasaegsemaks nii, et lapsed suure
õpikoormuse all õpirõõmu ei kaotaks ning õpilasarv tõuseks, on
lahendust vajav probleem.
• Kunstikooli ettevalmistus
• Kunstikool 1.-6. klass
• Valikained kunstikoolis (kirjakunst,
moekunst, kunstiajalugu, arvutikunst,
joonestamine)
• Eakate käsitöö

Mida pakub Paide Huvikeskus?
Paide Huvikeskus on linna haldusesse kuuluv huvikool, mille põhiline eesmärk on Paide linna ja Järvamaa lastele süsteemse
kunstiõppe võimaldamine. Kooli nimi on küll pisut eksitav, kuid
huvikeskuse juures tegutseb ka kunstikool. Kunstikool tähendab
lapse jaoks vähemalt seitsmeaastast õpet. Esimene klass on tavakooli kolmas, kuid ettevalmistusklassi võivad tulla esimese ja teise
klassi lapsed. Kunstikool tegutseb õppekava alusel, kus põhiaineteks on kompositsioon, maalimine, joonistamine ja vormiõpetus.
Õppekava pakub veel valikained, kohtumisi kunstnike ja loomeinimestega, väljasõite teistesse kunstikoolidesse ning näitustele.
Kunstikooli läbinud lapsel on suuremad võimalused õppima
asuda Tartu või Tallinna kunstikoolidesse. Kooli üheks väärtuseks
võib pidada professionaalsete õpetajate olemasolu, kes on oma
töö ja loominguga paistnud silma nii maakonnas kui ka vabariigis.
Kunstiõppe ainus eesmärk pole koolitada tulevasi kunstnikke, vaid
olla ühenduslüli ka tänase koolihariduse erinevate õppeainete vahel. Kõik kunstikoolist saadud teadmised ja oskused kujundavad
ka hea maitsemeele, mis täiustab igat inimest. Loomingulisus on
äärmiselt oluline pidepunk tervikliku maailmapildi kujunemisel.
Lisaks kunstikoolile on Paide Huvikeskuses nii lastele kui ka
täiskasvanutele muidki ringe, kus kõik saavad loominguliselt areneda. Iganädalased lasteaia kunstitunnid on huvikeskuse õpetajate
läbi viia. See on innovaatiline lähenemisviis õpetamise efektiivsusele ning järjepidevusele.
Kel tekkis soov õppima tulla, siis selleks on veel võimalus:

• Joonestamine
• Keraamika
• Kirjakunst
• Kunstistuudio
• Poiste tegevuskunst
• Sorge kunstistuudio

• Täiskasvanute käsitöö
• Tüdrukute käsitöö
• Avatud töötoad
Lisainfo: http://www.paidehuvikeskus.ee/

PI-SI Mängutuba tekitab jõulutunnet
Piret Hansman
Silvi Tumanskaja

Meil

on tore tõdeda, et alates novembrist ootame
Pi-Si Mängutoa külastajaid uutesse ruumidesse.
Uus aadress on Väike-Aia 20, endine Kaval-Antsu pubi. Mängutuba asub teisel korrusel ja seal on võimalik pidada laste sünnipäevi
nüüdsest ka suurematele seltskondadele ja ka vanematele lastele.
Lisaks saavad grupid tähistada erinevaid tähtpäevi ja väikelastele
toimuvad teisipäeviti kell 11.00 loovringid.
Detsembris avatakse lastele Jõulumaa. Tegevused toimuvad nii
õues kui ka toas. Külalisi võetakse vastu Jõuluaias (Väike-Aia 13
hoovis), kus kaunistatakse üheskoos kuuske, lauldakse, valatakse
õnnetina ja juuakse tule ääres jõulujooki.
Tubaste tegemiste hulgas on külaliste kostümeerimine, piparkookide kaunistamine ja meisterdamine. Lisaks eelnevale on võimalik osa saada kaunist jõuluetendusest. Loodame kogu südamest, et
meid külastades tekib südamesse imeline jõulutunne!
Peresid ootame laupäeviti, vajalik eelregistreerimine. Täpsem info www.pisi.eu.
Lõbusate kohtumisteni! Foto: erakogu

Vaatame tulevikku
Huvikoole ootavad ees samad probleemid, mis üldhariduskoolegi. Võtmeküsimus on, kui palju lapsi me suudame huviharidusse kaasata ning seal hoida. Milliseid tegevusi pakkuda
poistele, et nende huvisid arendada? Kindlasti ei saa jätkata vaid
üldsuundadel, laiendada tuleb erialavalikuid ning kaasata rohkem täiskasvanuid, ka pensionäre. Kuidas meie huvikoolidel tulevikus minema hakkab, sõltub meist ja meie arenguvalmidusest
ning koostööoskusest.
Kätte on jõudmas jõulusoovide aeg. Sooviks, et Paide haridusreform parima tulemuse saaks ning huvikoolid selles terviVõrokeelne veebiviktoriin

kus oma kindla ja olulise osa leiaksid. Tahaks, et kõik lapsed osaleksid huviringides, kogedes eduelamust ja loomisrõõmu.
Ilusat jõuluaega ning loomisrõõmu kõigile!
Lisaks huvikoolidele saavad lapsed valida huviringe üldhariduskoolides, noortekeskuses ja erinevates klubides. Võimalused
on päris mitmekülgsed: jalgpall, võrkpall, korvpall, ujumine,
saalihoki, iluvõimlemine, rühmvõimlemine, batuudihüpped,
karate, male, maadlus, tänavatants, ballett ja muusikastuudio.
Teavet huvitegevuse kohta leiab Paide linna kodulehelt: http://
www.paide.ee/. Foto: Merle Rüütel

Meie kooli 8. klassi õpilane Kristiina Linde saavutas Võro Instituudi võrokeelsel veebiviktoriinil 4.-6. koha. Viktoriinil oli 168
osalejat. Täpsem info http://www.wi.ee/index.php/avaleht/miasunnus/508-viktoriini-quetski-tark-ei-sata-taivastq-paromba
Kooli direktor Ruth Elias
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Paide Kultuurikeskuse sündmuste kava
hooaja peatoetaja

12
Muusika Janika Sillamaa ja Kaari Sillamaa
Libreto Janika Sillamaa

ärvamaa kultuuripreemia
eesmärk on tunnustada ja
tutvustada üldsusele kultuuritöötajaid, erinevaid kultuurižanre edendavaid üksikisikuid ja kollektiive, loojaid
ja interpreete, kelle töö ja
saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste
loomisele ja säilitamisele ning kultuurielu edendamisele maakonnas.
Kultuuripreemiate liigid: aasta kultuurielu edendaja, aasta
kultuurihoidja preemia ja parima kollektiivi preemia.
Järvamaa spordipreemia eesmärk on tähtsustada sporti,
tunnustada ja tutvustada üldsusele tippsportlasi, treenereid, kehalise kasvatuse õpetajaid ja teisi isikuid, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa
sporditegevusele maakonnas.
Järvamaa Spordiliit rahastab kolme preemiat: aasta naissportlane, edukas noor ja parim kollektiiv/võistkond. Järvamaa Omavalitsuste Liit rahastab kahte preemiat: aasta
meessportlane ja spordiedendaja.
Aasta mees- ja naissportlase, eduka noore ja parima kollektiivi/võistkonna preemialaureaadid selguvad punktiarvestuse süsteemis.
Spordiedendaja preemiale tuleb esitada taotlus Järvamaa
Omavalitsuste Liidule.

Lavastaja Katre Jaani

Kunstnik Kristel Viksi

Kaari Sillamaa Noorte Muusikateater
R 12. detsember kell 11 Paide kultuurikeskus
8.12 Tallinn / 9.12 Tartu / 10.12 Jõhvi / 11.12 Pärnu

Eesti Kontserdi
suurtoetaja

letilevis, Piletimaailmas ja Paide Kultuurikeskuse kassas
20.12 kell 15 Linnarahva laste jõulupidu. Etendus
PÜG näiterupilt “Meeleolu” JÕULUVANA LÄHEB PUHKUSELE. Laulud ja mängud. Piletid: 2.5€ nii suurele kui
väikesele
21.12 kell 18 Kingitus linnarahvale Ellerheina jõulukontsert, Paide Püha Risti kirikus, tasuta
27.12 kell 12 Musamari kontsert “Lumemaasikad”
koos Getter Jaani ja Koit Toomega. Musamari Koorikooli lastekoori ja mudilaskoori talvekontsert. Kõlavad laulud uuelt plaadilt “Lumemaasikad”. Kontserdil
on kaastegev ansambel: Jaak Jürisson, Ain Varts, Raul
Vaigla, Tanel Ruben. Dirigent Tiina Mee. Piletid: 5-13€
28.12 kell 13 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
08.01 Hüvasti jõuluaeg, kuuskede põletamine

Järvamaa Omavalitsuste Liit konkursis
Järvamaa kultuuri-, spordi- ja
noorsoopreemiatele

J

concert.ee

Samuil Maršaki muinasjutu ainetel

2 01 4

09.12 kell 19 Stand-up komöödia OTT SEPP TÕUSEB
ÜLES! Piletid: 14.60-16.60
11.12 kell 18 Paide kinos “Nullpunkt”. Piletid: 2.1-3€
12.12 kell 11 Kaari Sillamaa Laste Kaunite Kunstide
Kooli kontsertetendus KAKSTEIST KUUD. Sündmusele on oodatud eelkõige Järvamaa kooliõpilased klassikollektiividena ja lasteaialapsed rühmadena.
Laululavastuses tantsivad ja laulavad Kaari Sillamaa
Laste Kaunite Kunstide Kooli
õpilased ja vilistlased.
Muusika autorid: Janika Sillamaa ja Kaari Sillamaa
Stsenaarium: Kaari Sillamaa
Lavastaja ja koreograaf: Katre Jaani
Kostüümikunstnik: Kristel Viksi
Seekordne kontsertetendus põhineb S. Maršaki tuntud
muinasjutul “12 kuud”. See on lugu ühes väikeses külas
elavast kurjast ja ihnest naisest, tema tütrest ja võõrastütrest. Viimane rändab läbi kõikide aastaaegade ja kalendrikuude. Nõnda on lugu igati kohane aastalõppu ja
jõulukuusse. Piletid: 3-8€
12.12 kell 18 Paide kinos animafilm „Solani ja
Ludwigi jõulud”. Piletid: 2.1-3€
13.12 kell 17 Ellerikool 95 sünnipäevakontsert
“Elleri Sümfoniett”, Elleri Kontsertkoor, solistid Ragne
Saul (sopran), Mati Kõrts (tenor), Tamar Nugis (bariton),
Kristel Eeroja-Põldoja (viiul), Indrek Leivategija (tšello), Jaan Kapp (klaver). Kavas: Eller, Beethoven, SaintSaens, Stravinski. Dirigent: Lilyan Kaiv. Müügil toetajakaardid
14.12 kell 10.40 Järvamaa eakate ja puudega inimeste teabepäev “Abikäsi Järvamaa eakale ja puudega inimesele” suur saal ja kammersaal
18.12 kell 10.30-15 Doonoripäev
18.12 kell 18 Paide Gümnaasiumi võimlemispidu
19.12 AASTALÕPU PIDU
kell 19 JÕULUOOPER: Maria Listra, Marko Matvere ja Ooper-Kvartett, suures saalis
kell 21 Tantsuks ansambel SÄDE (www.säde.eu)
ja buffee õhtusöök Frens Cateringilt, kammersaalis
kell 21 80-90-ndate videodisko DJ Andrus Kuzmin, kohvikus Treeger
Piletid: Kontsert: 15-18€, Videodisko: 7€, müügil Pi-

Järvamaa noorsoopreemia eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele aktiivseid noori ja noorsootöötajaid, huvijuhte, ringijuhte, noortejuhendajaid, noorteühenduste
juhte, sh vabatahtlikkuse alusel töötavaid, kelle tegevus ja
isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud ja aktiivselt tegutsevateks
isiksusteks.
Noorsoopreemiate liigid: aktiivse noore preemia ja noorsootöötaja preemia
Kandidaate võivad esitada kõik, nii üksikisikud kui ka seltsid, ühendused vms.
Taotlused peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja
esitamise põhjendust. Kindlasti tuleb märkida kandidaadi
kontaktandmed (e-post, elukoha-aadress ja telefon).
Taotlused tuleb esitada kirjalikult ühel A4 lehel JOLi kantseleisse jol@jarva.ee või postiaadressil JOL, Rüütli
25, 72713 Paide või tuua käsipostiga tuba 132. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud
kantseleisse hiljemalt 30. detsembril 2014 kella 15.00ks.
Hiljem (k.a. Eesti Posti vahendusel) või muul aadressil saabunud taotlusi arvesse ei võeta!
Järvamaa kultuuri-, spordi- ja noorsoopreemiate pidulik
üleandmine toimub 16. jaanuaril 2015. aastal Paide Kultuurikeskuses. Täiendav info Järvamaa infoportaalist aadressil www.jarva.ee/jol - “Järvamaa Omavalitsuste Liidu
preemiad”

Ametlik autopartner

18.01 kell 11 LASTEHOMMIK jaanuaris
25.01 kell 16 Teater Vanemuine muusikalikontsert
MEMORY 2015. Piletid: 16-24€
HEA KINGIIDEE!
Ostke pilet jõuluvana kingikotti - 04.03 kell 14 ja 19
toimuvale Rahvusooper Estonia operetile TSIRKUSPRINTSESS. Esietendus Tallinnas 03.01.2015! Piletid:
16-27€, müügil Piletimaailmast ja Paide Kultuurikeskuses
Piletid saadaval Piletimaailmast, Piletilevist ja Paide Kultuurikeskuse kassast.
Kassa on avatud: E-R 11-19, L 10-15, P suletud, samuti
tund enne üritust.
Rohkem infot majas toimuva kohta leiate: www.paidekultuurikeskus.ee

Paide spordisündmused

05.12.14 k 16.00 Paide Ühisgümnaasiumis Järvamaa seeriavõistluse
III etapp kergejõustikus.
06.12.14 k 9:00 E-Piim Spordihallis Peet Raigi Mälestusturniir.
Korraldaja Indrek Raig
12.12.14 k 10.00 E-Piim Spordihallis Korvpallifestival 6-7 kl poisid ja tüdrukud. Korraldaja Eesti
Koolispordi Liit
13.12.14 k 9.30 E-Piim Spordihallis Jalgpalliturniir meestele.
Korraldaja Järvamaa Jalgpalliklubi, Viktor Mets.
Lisainfo www.paidetervis.ee
Jõulude ja aastavahetuse
lahtiolekuajad
E-Piim Spordihall
E 22.dets 10.00 - 22.00, naiste
saun 15.00-21.00

T 23.dets 10.00 - 22.00, meeste
saun 15.00-21.00
K, N 24.-25.dets suletud
R 26.dets 10.00 - 18.00
L, P 27.-28.dets 11.00 - 21.00
E 29.dets 16.00 - 22.00, naiste
saun 17.00-21.00
T 30.dets 10.00 - 22.00, meeste
saun 15.00-21.00
K 31.dets 10.00 - 16.00
N 1.jaanuar suletud
R 2.jaanuar 10.00 - 22.00
L, P 3.-4.jaanuar 11.00 - 21.00
Paide ujula
E 22.dets 6.30 - 22.00
T 23.dets 8.00 - 22.00 Pensionäride hommik 10.00 - 12.00
K, N 24.-25.dets suletud
R, L, P 26.-28.dets 11.00 - 22.00
E 29.dets 6.30 - 10.00; 16.00 22.00
T 30.dets 8.00 - 22.00
K 31.dets 6.30 - 16.00
N 1.jaanuar suletud
R 2.jaanuar 6.30 - 22.00
L, P 03.-04.jaanuar 11.00 - 22.00

Peetri saekaatrisse otsitakse saeraamijuhti ja saeraami abitöölist.
Kandideerimise avaldus saata aadressile info@rameto.ee.
Lisainfo tel. 53498353
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Palju õnne uutele
linnakodanikele!

Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!
Hilda Rebane
Magda Ilves
Tamara Medvedjeva
Helmi Jürmann
Alma Kazakova
Raimund Tamm
Õilme Šibalova
Endel Lepp
Ellen Ojamägi
Kalju Aasamets
Bernhard Kotkas
Helmi Saumaa
Silde-Beate Link
Helmi Puusaare
Jekaterina Bongi
Helga Valk
Laine-Miralda Kents
Õie Raudna
Leida Pall

100
93
93
92
92
92
91
91
91
90
89
89
89
88
88
88
87
87
86

Õilme Kaseorg
Ilse Rannik
Hilja Lall
Harry Krass
Lilia Sergejeva
Ervin-Raoul Valla
Aino Kalmu
Virve Puurand
Silvia Linda Saame
Aino Toom
Salme Õun
Vaike Abel
Maria Syarki
Eha Teppo
Erna Treier
Astra-Amanda Ollo
Valentina Persidski
Lea Mihkelev
Ene Andla

86
86
86
86
86
85
85
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
81
81

Lembi Perijainen
Albert Tuurma
Ilse Toomsalu
Helve Tambre
Aime Schumann
Aita Okas
Tiiu Reim
Matti Ausmaa
Silvi Toom
Enn Toom
Vello Luht
Endel Lettens
Rein Zeemann
Kenno Taalkis
Henn Sokk
Nikolai Muravjov
Galina Švets
Õie Kärpuk
Taipo Pikkor

81
81
80
80
80
79
79
79
78
78
77
77
77
76
76
76
76
76
76

Malle Pilve
Leida Pärnala
Leida Kendla
Peeter Nurmik
Eevi Krull
Ilme Parm
Eevi Siktus
Ludmilla Kiiver

76
76
75
75
75
75
75
75

Pansionaat Paide
õnnitleb:
Harda Kalvik
Hilja Raudoja
Silvia - Linda Saame
Eha Teppo

88
87
84
83

JÕULUKONTSERDID
LENNA KUURMAA JA KARL-ERIK TAUKAR

EESTIMAA SÜDA

Silver Õitspuu 29.10.2014
Villiam Jüristo 11.11.2014
Noora Pere 31.10.2014
Kärol Kiis 04.11.2014
Sisandra Vaine 05.11.2014
Sandra Vaine 05.11.2014
* Registreeritud sünnid novembris

Pakume vägivalla all
kannatavatele naistele tasuta
juhtumipõhist nõustamist
psühholoogilist nõustamist
õigusabi
turvalist varjupaika
Helista 24/7 telefonil 5813 3755 või kirjuta
jarvanaistekeskus@gmail.com,
www.jarvanaistetugi.ee.
Vägivallast on väljapääs. Aitame sul seda leida.

18.-30. detsembrini üle Eesti.
22.12. Paide kirikus kell 19.00.
Piletid Piletilevist!
Eesti Muusikaagentuur
Muusikaagentuur
Eesti
www.muusikaagentuur.ee
www.muusikaagentuur.ee

Neti soodsaim raamatupood

EMT Topeltpluss kliendile on piletid
20% soodsamad. Pakkumine kehtib
kuni soodushinnaga pileteid jätkub.

LUMEMAASIKAD

Uksed avatakse tund enne kontserdi algust.
Piletid 10-15€ , sülelaps kuni 3.a.(k.a.) 5€ müügil Piletilevis, Ticketpros ja kohapeal.

Paide
Linnaleht

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

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

