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Maakonna aasta
noorsootöötaja
preemia tuli Paidesse

16. jaanuaril tunnustas Järvamaa Omavalitsuste Liit Paide kultuurikeskuses maakonna kultuuri-, noorsoo- ja spordiinimesi. Järvamaa aasta noorsootöötaja preemia pälvis
Paide Avatud Noortekeskuse juhataja Margit Udam. Palju
õnne! Foto: Maarit Nõmm

Järvamaa
Keskraamatukogu
laenutuste TOP 50

Järvamaa Keskraamatukogu koostas taas aasta esimese traditsioonilise näitus-väljapaneku enim laenutatud raamatutest 2014. aastal. Siin on kümme populaarseimat teost eelmise aasta laenutuste
põhjal. Ülejäänuga saab tutvuda raamatukogus. Tumedalt trükitud numbrid tähistavad Eesti autorite raamatute tabelikohta.

Bienvenue, Pierre!
Paide Avatud Noortekeskusesse asus tööle uus Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Pierre
Tingaud Prantsusmaalt. Tema juhendamisel hakkavad keskuses toimuma uued põnevad tegevused.
Kolmapäeval ja reedel 15.00-17.00 spordiring
„Bougeons tous ensemble“ (Liigume koos). Õpitakse erinevaid rahvusvahelisi spordi-ja liikumismänge. Pierre korraldab kevadel ka olümpiamängud, kus osalejad saavad õpitu proovile panna.
Teisipäeviti kell 16.00 toimub prantsuse keele
huviring. Läbi mängu õpitakse prantsuse keelt ja
kultuuri. Foto: erakogu

Arvamusfestival ja ideekorje tulekul

Liis Kängsepp
korraldaja

J

ärgmine Arvamusfestival toob
inimesed eri Eestimaa paigust Paidesse kokku 14.-15. augustil 2015 ning järgmise sammuna kuulutavad korraldajad

veebruaris taas välja ideekorje,
kutsumaks ühendusi ja organisatsioone välja pakkuma ühiskonnas olulisi mõtteid ja teemasid, mille üle augustis Vallimäel
arutleda.
„Arvamusfestival on Eesti inimeste
mõnus kohtumispaik, kus vanade ja
uute sõprade seltsis mõtteid vahetada
selle üle, mida ja kuidas peaksime tegema, et Eestis oleks veelgi parem elada,“ sõnas Arvamusfestivali eestvedaja
Kristi Liiva.
„Seega on meie jaoks oluline teada, millised teemad puudutavad kõige enam neid, kes festivalile tulla soovivad.“ Ideekorje kuulutatakse välja
veebruari alguses.
Eelmise aasta lõpus lepiti ka kokku, et vähemalt järgmiseks kolmeks
aastaks jääb Arvamusfestival Paides-

se. Kristi Liiva, Wabalinna maja juht
Rainer Eidemiller, Paide linnapea Priit
Värk, Järvamaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Rait Pihelgas, Järvamaa
Omavalitsuste liidu juhatuse esimees
Kristjan Kõljalg ja Järva maavanem
Alo Aasma allkirjastasid aasta lõpus
hea tahte leppe Arvamusfestivali korraldamiseks.
Lepe kehtib 30. novembrini 2017 ja
näeb ette, et Arvamusfestivali toimumispaigaks on Paide Vallimägi. Koostööleppe osalised panustavad, et festival areneks kui uusi mõtteid ja algatusi
loov ideede ja inimeste kohtumispaik,
mis tugevdab Eesti ühiskonda.
Tegutsetakse ka selle nimel, et sündmus kaasaks inimesi ühiskonna eri
elualadelt, ühendaks erinevaid eluvaldkondi ja arendaks kodanikualgatust.
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Paide linnavolikogu
18.12.2014 istungi
kokkuvõte

Tavaliselt asub selle koha peal Paide linnapea Priit Värki artikkel. Seekord artiklit pole. Põhjus pole mitte selles, et meeril pole midagi öelda,
vaid selles, et lähenemas on Riigikogu valimised 1. märtsil ja johtuvalt Vabaühenduste poolt soovitatud heast valimistavast jätab ta enese
kirjutised seniajani linnalehest välja. Mina omakorda austan linnapea otsust. See, et igakuist veergu pole, et tähenda, et linnapea end peidab.
Ta on endiselt igapäevaselt rakkes ja tänaval kohtudes võib julgelt nö nööbist kinni võtta, kel miskit südamel. Siinkohal on hoopis lugu sellest, et linn hakkab taas tublisid kultuuri-, haridus- ja spordiinimesi tunnustama. Olge julged kandidaate esitama! Head alanud aastat kõigile!

• Avatud mikrofonis võttis sõna Valeri Ivanov linna
heakorra teemadel
• Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe andis ülevaate Paide Kultuurikeskust ees ootavatest plaanidest
• SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel tutvustas turvakaamerate pilootprojekti
• Paide linna 2015. aasta eelarve läbis esimese lugemise
• Pikendati Paide linna üldplaneeringu aastani 2010
kehtivust
• Paide linna jäätmekava 2015-2020 läbis esimese
lugemise
• Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2015-2027 läbis esimese lugemise
• Kinnitati Paide linna lasteaedade kulude katmiseks
lapsevanemate poolt kaetava osa määr
• Otsustati käendada SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus
ja Danske Bank AS Eesti filiaali vahelise laenulepingut
• Kinnitati projekti „Reopalu-Pärnu tn kõnni- ja kergliiklustee rajamine” kaasfinantseerimise garanteerimise
• Kinnitati Paide linna kinnistu Raja tänav T1 ja Pärnuvälja tänav T1 isikliku kasutusõigusega koormamise Paide
Vesi AS kasuks
• Kehtestati Pärnu tn 6 ja Suur-Aia tn 5//7 kinnistute
detailplaneering
• Anti hinnang Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2015.
aasta liikmemaksu kohta
• Anti hinnang Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2015.
aasta eelarve eelnõule
• Linnavalitsuse liikmed andsid informatsiooni riigigümnaasiumi loomise hetkeseisust ja liitumisläbirääkimiste ettepanekust
Järgmine Paide linnavolikogu istung toimub 29. jaanuaril Paide raekojas.

Elanike arv Paide linnas seisuga
01.01.2015: 8370, sh 4587 naist
ja 3783 meest
Teade kinnistuomanikele!
Kinnistul kasvavate puude oksad, mis ulatuvad üle
kinnistu piiri sõidu- või kõnnitee kohale ja on madalamal kui 3,0 meetrit sõidu- või kõnnitee pinnast, tuleb
kinnistuomaniku poolt tagasi lõigata, kuna need takistavad tänavahoolde masinate tööd. Okste lõikus tuleb
teostada hiljemalt jaanuari lõpuks. Täpsem teave: keskkonnanõunik Tiina Kivila, tel 383 8633

Maarit Nõmm
Paide Linnalehe toimetaja

Kandidaatide esitamine Paide linna
haridus-, kultuuri-, spordipreemiatele
P

aide linnavalitsus ootab kandidaate 2014. aasta - ja parima
sportlase preemiatele.
Preemiate määramisel arvestatakse saavutusi hariduse ja kultuuri vallas, õpilaste tulemusi, edukat treeneritööd, panust
kultuuri või spordi propageerimisel. Paide
linna parima sportlase preemia määratakse
heade sportlike saavutuste eest.
Ettepanekuid võivad teha kõik füüsilised isikud ning asutused, ettevõtted ja
kolmanda sektori organisatsioonid. Ettepanekule lisada põhjendus, miks esitatud
kandidaat on preemiat väärt.

Senised preemialaureaadid:
Hariduspreemia: loodusainete õpetaja
Maarika Männil, saksa keele õpetaja Mare
Savisaar, kunstiõpetaja Mare Olev, inglise
keele õpetaja Virve Kaldmäe, klassiõpetajad Siiri Sitska, Elle Tikker, Heli Prii ja
Tiia Sagar; puhkpilliõpetaja Teet Tihvan,
õppealajuhataja ja ajalooõpetaja Marje Tänav, matemaatikaõpetajad Daire Krabi,
Mari Üürike ja Anne Lillepea.
Kultuuripreemia: laulukooli juhataja Sirje Grauberg, võistlustantsutreener
Hannes Prey, rahvatantsujuhid Vilma
Okas ja Marika Kuusik, muusikakooli direktor Arne Põder, muusikaõpetajad Anne
Rikberg, Anne Toomistu ja Malle Nööp;
kultuuritöötaja Tiia Tamm, sümfonjettorkestri dirigent Raina Tammeriik, harrastusnäitleja Konstantin Belov ja dirigent
ning muusikapedagoog Tiina Kivimäe.
Spordipreemia on saanud laskesporditreener Rein Valdru, võrkpallitreener Piret Reinfeld, korvpallitreener Katrin Kallit, Korvpalliklubi 7 juht Janno Viilup,
jalgpallitreener Viktor Mets, spordielu
edendaja Ervin Runnel, karat treener Tarmo Alt, võimlemistreenerid Taimi Ainjärv
ja Piret Tuiken, tuletõrjespordi edendaja
Marko Tammepõld, lasteaia liikumisõpetaja Sirle Kõrm, kehalise kasvatuse õpetaja

Meelis Rooba
Andres Siilak ning Paide Linnameeskonna
treener Meelis Rooba.
Paide linna parima sportlase preemia on
pälvinud triatleet Ain-Alar Juhanson, laskurid Tormis Saar ja Meelis Kiisk, rulluisutaja Gerli Marmor, motosportlane
Meelis Jürgenson, ujuja Marin Merisalu,
korvpallur Marit Maaring ja tuletõrjesportlane Kaarel Siimut.

Riigigümnaasium vs eksperimentkool
Tarmo Alt
Paide linnavolikogu
esimees

R

iigigümnaasiumide võrgustiku
rajamise peamine mõte
oli rajada igasse
maakonda tugev
gümnaasium, et
kohalikel
noortel oleks võimalik
saada nn eliitkoolidega võrdne haridus
kätte oma kodumaakonnas.
Selles on selgelt sees kaks sõnumit. Esiteks
on see võrdsete võimaluste pakkumine noortele sõltumata elukohast. Teiseks on regionaalpoliitiline lähenemine - noored jäävad oma kodukohta, sest kohapeal asuva gümnaasiumi tase
ei jää sugugi alla suuremate keskuste gümnaasiumidele.
Paide ja Järvamaa tugevuseks on tihti peetud keskset asupaika Eestis. Nüüd on selgeks
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saanud, et antud tugevus on ka suurim nõrkus -- kõigil on siit erinevatesse suundadesse ka
hea laiali minna. Järvamaa noortele on valikute tegemisel üheks tähtsaks küsimuseks kohaliku haridusvõrgustiku pakutavad võimalused.
Riigigümnaasiumi loomine Paidesse on oluliseks märgiks Järvamaale. See on hea sõnum
kõigile järvakatele, kellel tulevikus kõrghariduse omandamise mõtted. See vähendab kindlasti nende noorte hulka, kes suurlinnade suunas
lahkuvad otsides sealt paremat gümnaasiumi
ettevalmistustuseks kõrgkooliõpingutele.
Gümnaasiumihariduse kõrval on Järvamaa
jaoks väga oluline ka kutsehariduse omandamise võimalus kodumaakonnas. On väga
raske kuulda, et HTM võib langetada otsuse
kutsehariduse likvideerimisest Paides. Selline
otsus oleks arusaamatu, sest alles tehti HTM-i
heakskiidul miljonitesse ulatuvad investeeringud Paide õppekoha arendamisse. Järvamaal ja
Paide linnal on sellisest otsusest palju kaotada.
Kogule piirkonnannale oleks see tugevaks regionaalpoliitiliseks löögiks. Eelnevast tulenevalt peab kogu Järvamaa head seisma, et kut-

sehariduse ligi 100-aastane traditsioon Paides
jätkuks ja areneks.
Võimalused selleks on loodud väga head,
nüüd tuleb osata need ära kasutada. JKHK
Paide õppekoht on täidetud pooles mahus.
Hea meel on tõdeda, et JKHK juhtkonna ja
HTM-i esindusega kohtudes leiti ühiselt, kuidas täita 500st õppekohast vähemalt 420 kohta. Nüüd on vaja vaid ministeeriumi tahet ja
JKHK oskust need plaanid ellu viia. Järvamaa
on kindlasti valmis omalt poolt võimaluse korral aitama, et Paide õppekohta ehitatud kutseõppe hooned saaks selle eesmärgipärase kasutuse, milleks need Euroopa rahadega ehitati.
Kuidagi ei saa olla nõus minister Ossinovski
seisukohaga rajada riigigümnaasium JKHK
Paide õppekoha hoonesse. Tuleb ju endalt ka
küsida, millise gümnaasiumi me loome, kui samasse majja on planeeritud nii kutseõpe, erinev täiend- ja ümberõpe, Nurme kooli töö ja
kõige selle juurde lisaks riigigümnaasium. Kas
sellises keskkonnas oleme taganud Järvamaa
noortele riigigümnaasiumi loomise peaeesmärgi – tugev gümnaasiumiharidus igale soovija-

Põhjendatud ettepanekud palume saata hiljemalt 5. veebruariks 2015 Paide
linnavalitsuse aadressil Pärnu 3 või e-posti aadressil paide@paide.ee.
Paide linna haridus-, kultuuri- ja spordipreemiad 2014. aasta tegevuse eest ja
Paide linna parima sportlase preemia antakse üle 24. veebruaril toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel.

le kättesaadavaks oma kodumaakonnas? Kindlasti mitte! Samas ühe HTM-i esindaja sõnul
tõstaks see kutsehariduse mainet!? See ei ole
ju riigigümnaasiumi rajamise eesmärk! Kuigi
pakutav hariduslik eksperiment tundub huvitav, ei ole see siiski sobiv Järvamaale. Sellise segakooli loomine saaks toimuda mõnes
suuremas linnas, kus lisaks nn eksperimentkoolile
(gümnaasium+kutseharidus+HEV
õpilased+ümberõpe jne.) on kohapeal olemas
valikuvõimalus gümnaasiumiharidust omandada ka puhtas gümnaasiumis. Paides sellist valikuvõimalust olema ei saa ja aja jooksul võib
riigigümnaasiumist Paides saada ainuke gümnaasiumiharidust pakkuv kool Järvamaal. Eluaegse paidekana ja pikaajalise linnavolikogu
liikmena tunnen vastutust Paide ja Järvamaa
ees. Peame üheskoos tegutsema, et Paidesse
loodav riigigümnaasium saab maakonnas traditsioonilise gümnaasiumihariduse garantiiks
ja samas jätkuks ning tugevneks JKHK Paide
õppekohas kutsehariduse andmine. Mõlemal
neist on oma rada ja oma oluline roll KeskEesti arengus.
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Paide linn toetab vanalinnamajade
korrastamist
P
aide linnavalitsus pakub võimalust taotleda toetust Paide vanalinna
muinsuskaitsealal või selle
kaitsevööndis teostatavatele restaureerimistöödele.
Samuti on võimalus toetust
taotleda miljööväärtuslikul hoonestusalal asuva, enne 1944. aastat ehitatud hoone ja väljaspool
miljööväärtuslikku hoonestusala asuva, enne 1944. aastat ehitatud ja inventeerimise käigus
väärtuslikuks hinnatud ehitise
restaureerimiseks.
Toetuse taotlemine toimub
vastavalt Paide linnavolikogu
poolt vastuvõetud määrusele
“Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord”.
Toetuse suurus
• Toetuse suuruse määramisel arvestatakse objekti kultuuriväärtust, kusjuures eelistatakse detaili restaureerimistöid säilinud
originaaldetaili alusel valmistatavale koopiale
• Kui avaldus esitatakse tulevikus teostatava töö finantseerimise toetamiseks, siis lähtutakse

toetuse suuruse määramisel taotleja poolt avalduse lisana esitatud odavamast hinnapakkumisest. Kui avaldus esitatakse enne
avalduse esitamist teostatud töö
finantseerimise toetamiseks, siis
lähtutakse taotleja poolt avalduse lisana esitatud kulu tõendavatest dokumentidest

• Toetuse suurus on maksimaalselt 50% restaureerimistööde
kogumaksumusest. Ehitise restaureerimisprojekti koostamise toetuse suurus on kuni 50%.
Ehitise muinsuskaitseliste eritingimuste koostamise toetuse suurus on kuni 70%
• Toetust makstakse ühele taot-

lejale viie aasta jooksul summaarselt mitte rohkem kui 6400,00
eurot.
Järgmine toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2015. Infot toetuse taotlemise kohta annab
linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusosakond. Foto: Maarit Nõmm

Puuetega Inimeste Koda sai uued ruumid
A

lates sellest aastast
asub Järvamaa Puuetega Inimeste Koda Lai 33
hoone ruumides.
Koja juhataja Ülo Paasi sõnul
on uued ruumid tunduvalt paremad võrreldes eelmistega Tallinna tänaval. “Kuid nendest
ruumidest oli lahkuda ka kurb,

sest selles majas olime peaaegu
20 aastat. Viimasel ajal muutus
olukord aga kaunis nadiks, ahjud ajasid suitsu sisse ja ruumid
ei pidanud enam sooja,” selgitas
Paas.
Nüüd on Koja kasutada kaks
valgusküllast ja sooja ruumi.
“Igapäevaselt käib meie juures

kümmekond inimest erinevate
küsimustega,” rääkis Paas. “Kui
on mõni üritus, siis käib rohkem rahvast. Nüüdsest saame
oma ürituste jaoks kasutada ka
päevakeskuse saali,” on koja juhataja rahul.
“Peame hakkama juba mõtlema oma sünnipäeva peale, tä-

histame suvel oma koja 20. tegevusaastat!”
Järvamaa Puuetega Inimeste
Kojal on liikmeid ligi 900, enamik Paidest ja Türilt.
Rehabilitatsiooniabi OÜ hakkab koda külastama Laia tänava ruumides iga kuu teisel teisipäeval.

3

Lasteaia kohamaksu tõus
alates 1. märtsist
Paide linnavolikogu võttis detsembris vastu

otsuse, mille tulemusel hakkab lasteaia kohamaksu suurus Paide linnas sõltuma riiklikust
miinimumpalgast. Kohatasu suurenemine läheb lasteaia pedagoogilise personali palgatõusuks.
Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna PAIde ja Sookure lasteaias lapsevanemate poolt koolieelse lasteasutuse kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga
töötamise kuutasu alammäärast.
Alates sellest aastast on miinimumpalk 390 eurot.
Kui praegu on lapsevanema poolt tasutud omaosalus
20.45 eurot, siis alates 1. märtsist 2015 suureneb kohatasu vastavalt sellele 8,8 euro võrra ehk 29,25 euroni. Paide linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku
Edith Tänavotsa sõnul on Paide linna lasteaedades lasteaia kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud)
lapsevanemate poolt kaetava osa suurus olnud sama
(20.45) alates 2009. aastast.
Kulutused õppevahenditele ja personali palkadele ja
majanduskuludele on aga järjest kasvanud. Vajadus on
tõsta lasteaiaõpetajate palkasid, praegu on kõrgema haridusega õpetajatel 715 ja kesk-eri haridusega õpetajatel 600 eurot kuus. Täna on riigi eelarvest palka saavate
õpetajate palga alammäär 800 järgmisest aastast tõuseb
see 900 euroni. Vahe riigi eelarvest palka saavate üldhariduskoolide õpetajatega suureneb igal aastal.
Samas tõusevad järgmisest aastast ilmselt nii alampalgamäär kui ka lastetoetused, mis leevendaks lapsevanemale lasteaiamaksu tõusu.
Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda lapse
toiduraha ja kohamaksu toetust.
Mõlema Paide lasteaia hoolekogud on lastevanemate osaluse tõusu alates 1. märtsist 2015 heaks kiitnud.
Lisainfo: Edith Tänavots, tel 383 8621, 522 3166,
edith.tanavots@paide.ee.

Paide linnavalitsus kuulutas välja
konkursi PAIde Lasteaia direktori vaba
ametikoha täitmiseks
Tööülesanded:
- Lasteaia juhtimine ja sujuva toimimise tagamine
- Asutuse asjaajamise tagamine vastavalt kehtivatele
õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile
Nõuded kandideerijale:
- Vastavus lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid)
- Väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus
- Analüüsi- ja planeerimisoskus, organiseerimisoskus,
õpi- ja otsustusvõime
- Arvuti kasutamise oskus
- Avatud ja loominguline mõtteviis
- Väga hea koostööoskus ning pingetaluvus
- Rõõmsameelsus ja tolerantsus
Kasuks tuleb:
- Eelarve koostamise oskus
Pakume:
- Kaasaegset töökeskkonda
- Motiveerivat töötasu

Ülo Paas, kes aasta algul tähistas oma 70. sünnipäeva, sõitis 14. jaanuaril Norrasse tutvumaks sealsete puuetega inimeste olukorra
ja võimalustega. Oma uutes ruumides tunneb ta end hästi. Foto: Maarit Nõmm

Paide abilinnapea Janno Lehemetsa kommentaar:

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda hakkas tegutsema Lai 33 maja esimesel korrusel kõrvuti eakate päevakeskusega. Kuna täiskasvanute keskkool kolis oma kabinetid kolmandale korrusele
senistesse KENK-i ruumidesse, siis esimese korruse ruumid jäid vabaks. Loodan, et koja ja eakate päevakeskuse vahel tekib hea sünergia ning nad on üksteisele heaks partneriks. Tegime ka
majataguse sissekäigu tuulekoja suuremaks, et ratastoolis liikujad saaksid hõlpsamalt majja siseneda. Eelmisel aastal astusime erivajadustega inimeste valdkonnas kõva sammu linnas edasi.
Lisaks paremate ruumide leidmisele puuetega inimeste kojale, avasime kevadel ju ka invatõstuki kultuurikeskuses, et ratastooliga liikujad saaksid hõlpsamini osa meie kultuurisündmustest.
Foto: Maarit Nõmm

Asukoht:
- Paide linn, lasteaed (11 rühma) asub kahes majas –
Kastani tn 6 ja Tallinna tn 49, http://pailasteaed.ee
Ametikohale kandideerijal esitada avaldus, CV, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide
koopiad ja motivatsioonikiri hiljemalt 26. jaanuariks
2015.a. Dokumendid saata märgusõnaga „Lasteaed“ eposti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või postiga: Paide
72711, Pärnu tn 3.
Lisainfo: tel. 383 8621, 522 3166
või edith.tanavots@paide.ee
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Kaader filmist, Kinosaurus Film

Paide ettevõtlikest kaksikutest
valmis dokumentaalfilm
E

elmise aastal lõpul esilinastus Tallinnas kinos Artis dokumentaalfilm Paide kaksikutest noormeestest Rainer ja
Ragnar Lusmägist, kes juba keskkooli ajal oma ettevõtte
asutasid ning sellega palju tähelepanu said.
Nad jäid silma filmirežissöörile Marta Pulgale. Filmi tootjaks on Kinosaurus Film. Praegu õpivad vennad Taanis AU Herning ülikoolis.
Film “Lusmägi INC” sistutvustus:
Unistamine on oskus. Lugu Paidest pärit kaksikvendadest, Rainer ja
Ragnar Lusmägist, kel tekkis gümnaasiumis mõte asutada õpilasfirma.
Idee sai alguse Ragnari kitarrimänguharrastusest. Ta tellis välismaalt
plektroneid ehk medikaid, millega näppekeelpillide keeli tõmmatakse.
2011. aastal võitsid vennad Järvamaa noorte äriideede konkursi ja
asusid arendama firmat, mis hakkaks maailma muusikuid varustama
Eestis disainitud ja Hiinas toodetud kitarriplektronitega. Noored mehed julgevad mõelda mõeldamatust ja asuvad rajama teed kasvõi majandusministri ametikoha poole.

Meeleolu tekitas jõulutunnet ja
vastupidi
D

etsember oli jõulukuu. Paide Ühisgümnaasiumi näitetrupil Meeleolu valmis lavastus
"Jõuluvana läheb puhkusele",
mida mängiti detsembri jooksul
kokku 11 korda.
Nimelt tehti koostööd Paide Kultuurikeskusega ning trupilt telliti
etendus firmade jõulupidudeks.
Trupp jutustas oma lugu ja lõi jõulumeeleolu suurte perede, Wiking
Window, Järvamaa Haigla, Järva Tarbijate Ühistu, E-Piima, Paide MEKi
ja Paide linna jõulupeol. Lisaks anti kaks etendust oma koolis ja kaks

etendust Paide Gümnaasiumis. Lugu
rääkis sellest, kuidas jõuluvana on väsinud ning soovib puhkama minna.
Selleks, et ta seda teha võiks, tuli tal
leida endale asendaja.
Niisiis algab asendusjõuluvana otsimine. Kuna aga päkapikud ning
jõulumemm ei kujuta jõulusid ette
pärisjõuluvanata, mängivad nad jõuluvanale vingerpussi ning kutsuvad
erinevateks kandidaatideks näitlejad,
kes näitavad, milliseks muutuksid
jõulud asendusjõuluvanaga. Loomulikult oleksid need üsna masendavad
ning jõuluvana mõistab, et teda on

lastele jõulude ajal kõige enam vaja
ning et ta võib puhata pärast pühi.
Pärast etendust mängis trupp kohaletulnud lastega ja jõuluvana jagas kingitusi.
Etenduste tagasiside oli väga hea.
Järvamaa Haigla esindajad leidsid, et
tegemist oli viimase nelja aasta parima
jõulupeoga.
Trupp tänab Paide Kultuurikeskust
võimaluse eest nii palju mängida ja
üritusi läbi viia. Etendustes lõi kaasa
28 Paide Ühisgümnaasiumi õpilast,
truppi juhendab Marju Mändmaa.
Foto: PÜG

Paide noormees nutikas telesaates!

P

aide Gümnaasiumi õpilane Kaarel
Siimut pääses osalema noorte võistluslikku telesaatesse “Rakett69”.
Tegemist on 2011. aasta jaanuaris ETV-s
alustanud saatesari, mille eesmärgiks on üles
leida Eesti tulevased teadlased.
Peaauhinnaks on 10 000 € suurune stipendium. 2012. aastal tunnustati saatesarja Rakett
69 kahe olulise auhinnaga: Euroopa Ringhäälingute Liit nimetas Rakett 69 Euroopa parimaks haridussaateks ja Eesti Teadusagentuur
andis Rakett 69 tiimile üle “Tunnustatud Teaduse Populariseerija” auhinna.
Saade on eetris laupäeviti ETV ekraanil algusega kell 19.35.

Stipendiumikonkurss andekatele
Paide lastele ja noortele

P

aide linnavalitsus ootab kuni 5.
veebruarini ettepanekuid heategevusliku sihtkapitali „Andekas laps„ stipendiaatide kohta ning kutsub inimesi
üles annetuste näol sihtkapitali tegevust toetama.
Ettepanekuid toetuse saamiseks võivad teha kõik inimesed, asutused, ühingud,
organisatsioonid ja äriühingud, esitades vabas vormis
avalduse ning kandidaadi iseloomustuse.
Paide teeneka maleõpetaja
Hillar Hanssoo pärandvara
põhjal asutatud sihtkapitali
eesmärk on toetada Paide linnas elavaid andekaid lapsi ja
tublisid maletajaid saavutuste
ja tulemusliku tegevuse eest.

Toetused antakse üle 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel.
Kandidaatide iseloomustused palume tuua Paide linnavalitsusse Pärnu tn. 3 märksõnaga „Andekas laps“ või saata linnavalitsuse meiliaadressile
paide@paide.ee.
Esimesed preemiad Paide
linna andekatele lastele maksti sihtkapitalist välja 2004.
aastal. Kümne tegevusaasta
jooksul on sihtkapitali annetuse saanud üle 200 Paide
linna lapse. Sihtkapitali on
aastate jooksul raha annetanud paljud linlased ning siinsed ettevõtted. Sihtkapitali
arveldusarve SEB Pangas on
10030228771016.
Foto: Tiiu Saarist
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Le cinéma est mort, vive le cinéma!
A

lates 15. detsembrist, kui avati Paide uus
digikino, kuni peaaegu pühadeaja lõpuni, 4.
jaanuarini on Paides filme vaatamas käinud sajad inimesed. Filmiseansside külastusarv kolme
nädala jooksul oli veidi üle kahe tuhande korra.
Paide Kultuurikeskuse müügitöö korraldaja Maive Premeti sõnul osutusid digikino algusnädalatel kõige menukamaks lastefilmid. “Kui vaadata seansi lõikes, siis pole
väga vahet, kas tegemist on 3D-filmiga või mitte. Kõige
rohkem ühel seansil oli vaatajaid avaseansil - 224 inimest,”
selgitas Premet.
Lastefilmide puhul on keskmine külastajate arv seansil
ligi 60 ja teistel filmidel 30 inimest.
“Lootsime, et keskmiseks võikski saada u 40-50 inimest
seansil ja nõnda see ka tuleb, kui võtta kõik filmid kokku,”
on Premet rahul.
Ta lisas, et ka edasine kinokava näib sama tihe tulema,
kui seni olnud. “Kõik vabad päevad, kui suures saalis mõnda üritust pole, näitame filme. Kinokava on ette teada kaks
nädalat ja sellega saab jooksvalt tutvuda Paide Kultuurikeskuse kodulehel!” Pileteid on võimalik osta eelmüügist,
www.piletimaailm.com ja tund enne seansi algust.
Paide Kultuurikeskuse uue kino digitaliseerimine õnnestus tänu paljudele toetajatele, kelle abil koguti lisaks riigi
ja Paide linna panusele 9170 eurot. Summa sisse jäävad nii
Tooliklubi liikmete abil kogutud toetus kui ka heategevuskontserdiga kogutud raha ja muud annetused.
Kultuurikeskuse direktori Ülle Mülleri sõnul kogunes
annetusi loodetud suuruses. “Planeerisime annetusteks

Paide MEK AS
Paide Vesi AS
Recticel OÜ
Pizzakiosk OÜ
PostiPoisi OÜ
Sakret OÜ
Swedbank AS
Tafrix OÜ
Viking Window AS
Aili Rebas
Aime Roosioja
Anti Annus
Erki Pajuri

Filmisõpradest vennad Kert ja Mihkel Hinrikus rõõmustavad väga uue kino üle! Foto: Tiiu Saarist
algselt 10 000 eurot, mis tundus väga optimistlik prognoos. Praegu saan öelda, et olen väga-väga õnnelik, sest
raha samas suurusjärgus ka laekus,” ütles Müller.
“Tore oli ka see, et kuigi Tooliklubi kaudu annetuste
kogumine lõppes 15. novembril, siis isegi sel nädalal oli
neid, kes kino heaks oma annetuse tegid. Oleme kõigile
väga tänulikud, ilma meie inimeste ja ettevõtete toetuseta poleks projekt meil õnnestunud!,” lisas ta. “Muidugi
on olnud palju ka neid, kes on panustanud projekti oma
tööga!”

Ervin Tõnne
Ester Barkala
Eve Tambre
Janno Lehemets
Kristel Tandre
Lea Kuldsepp
Leonora Kannike
Lia Esop
Marju Raja
Peeter Lodi
Priit Värk
Rein Rebas
Sirje Grauberg

Tatjana Ivanova
Tiina Järvpõld
Tiit Veeber
Tiiu Saarist
Tooni Sõmer
Urve Puhm
Valeri Ivanov
Valev Väljaots
Vello Talviste
Viive Talviste
Ülle Müller

Eesti akvarellistide aastanäitus Paides

J

Paide Gümnaasiumi Koogikorv 2014
Kristo Kams, Johannes Jürisson
ja Kert Piirimäe
Koogikorv 2014 korraldajad

Paide

TÄNU NEILE SAI PAIDE KULTUURIKESKUSE KINO DIGITALISEERITUD:

Paide linnavalitsus
Kultuuriministeerium
Eesti Kultuurkapital
Comfort AE AS
Järva Tarbijate Ühistu
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Järva Maavalitsus
Konesko AS
Lumme ÄRI OÜ
LuxIT OÜ
Paide linna noortevolikogu
Paide Kultuurikeskus
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aanuari algul avati Paide Kultuurikeskuses Eesti Kunstnike
Liidu Akvarellistide Ühenduse
aastanäitus “Akvarell - leidlike
võimaluste kunst II”.
Oma uusi töid näitavad 23 Eesti kunstnikku-akvarellisti Virve Albri,
Ülle Meister, Rein Mägar, Tiiu Pallo-Vaik, Tiina Tammetalu, Mariann
Hakk, Mari Roosvalt, Mall Paris, Lii
Pähkel, Külliki Järvila, Marje Üksine,
Naima Neidre, Tu Tolli, Valli LemberBogatkina, Pille Lehis, Milvi Torim,
Anneliis Vabul, Aleks Kase, Cristel Allik, Liia-Lüdig Algvere, Epp Viires, Eve
Viidalepp ja Illimar Paul.
Näituse kuraatori Eve Viidalepa sõnul tahavad kunstnikud oma töid Paides eksponeerida. “Sellepärast me siin
olemegi,” rõõmustas Viidalepp. Temalt
endalt on näitusel väljas kolm akvarelli. “Kõik tööd on valminud alanud aastal.” Ehk siis jutuajamise hetkel vähem
kui nädalaga!
Eve Viidalepp jõudis akvarellitehnikani 30 aastat tagasi. “Tegelikult olen
ma graafik, kuid akvarelliga hakkasin
tegelema asjaolude sunnil, kuna see on Kunstnik Eve Viidalepp on oma uute töödega väljas Paide Kultuurikeskuses
kõige kemikaali - ja tolmuvabam,” selgitas Viidalepp. “Olen õppinud seda tehnikat aastatega väNäituse avamisel avaldas Viidalepp ka unistuse, et tema
ga armastama!”
kadunud abikaasa, tunnustatud kunstniku Ants Viidalepa
Kui näitusel olevat kolm Eve Viidalepa akvarelli on kõik endisest kodumajast Pärnu tänaval võiks kunagi saada mavalminud mõne päevaga, siis kui kiiresti kunstnik töötama jamuuseum, et veelgi paremini väärtustada Paidest pärit
peab? “Minu maalid ei valmi pilt pildi järel, vaid natu- kunstnikku pärandit ja loomingut.
ke teen üht, siis võtan teise ette, siis kolmanda, siis lähen
Aastanäitus “Akvarell - leidlike võimaluste kunst II” jääb
esimese juurde tagasi ja jätkan, kus pooleli jäi,” kirjeldas Paide Kultuurikeskuses avatuks märtsi lõpuni.
Eve Viidalepaga vestles ja pildistas Maarit Nõmm
kunstnik oma teoste valmimise köögipoolt.

Gümnaasiumi traditsiooniline Koogikorvi võistlus
toimus 19. detsembril ning
seda juba 28-ndat korda.
Üle pika aja olid üritusele kutsutud peale Paide koolide ka teised
maakonna koolid, võistlustulle astus kaks võistkonda Koerust, üks
Türilt, kolm Paide Ühisgümnaasiumist ja kolm Paide Gümnaasiumist. Võistlusi vilistasid Mirko
Oja ja Vaigo Mikson.
Võistlus oli väga pingeline. Esineliku kohad jagati välja mõnepunktiliste vahedega.
1. koht- Paide ÜG 11. klass
2. koht- Paide G 12. klass
3. koht- Paide G 11. klass
4. koht- Paide ÜG 12. klass
5. koht- Koeru KK 12. klass
6. koht- Paide ÜG 10. klass
7. koht- Koeru KK 11. klass
8. koht- Türi ÜG 11. klass
9. koht- Paide G 10. klass
Välja anti ka eriauhinnad:
stiilseim riietus - Koeru Keskkooli
12. klass

parim plakat - Paide Ühisgümnaasiumi 11. klass
isuäratavam kook - Paide Gümnaasiumi 11. klass
häälekaim fännklubi – Paide
Gümnaasiumi 12. klass
Võistluse pausi ajal toimus ka
vabaviskevõistlus, mille võitis Gerhard Markus Trumm.
Aitäh toredatele ettevõtetele,
kes aitasid meil seda vahvat üritust
korraldada: Pizzakiosk, Kuma foto, Kuma AS, Reinix Puit OÜ, Jüripoja tall, ÕF Muff, Paide Gümnaasium.
Palju õnne tublidele korvpalluritele ja suur tänu headele abilistele! Foto: PG

Paide Gümnaasiumi võimlemispidu
Regina Peržinski ja Helin Kikerpill
Paide Gümnaasiumi 11 klassi
õpilased

Paide

võimlemine sai eelmisel aastal 100-aastaseks
ja sellele oli pühendatud ka
seekordne Paide Gümnaasiumi võimlemispidu.
18. detsembril Paide Kultuurikeskuses toimunud Võimlemispidu 2014 tõi publiku ette 24 omanäolist tantsukava. Lavalaudadel
keerutas jalga ligikaudu 340 kooliõpilast ja lisaks nendele ka TLÜ
tantsutüdrukud, kes esinesid publikule külalisesinejatena.
Noorte tantsijate esitatud kavasid hindas žürii koosseisus Triin
Väin, Jaanika Aasa, Kerli Graubner, Kristi Viimsalu ja Katrin Vaher. Võistluse peakohtunikuks oli
Lea Valang. Otsus, mis koha milline klass saab, lähtus iga žüriiliikme
poolt antud punktidest, mille tulemusel selgitatigi välja vanusegrupi
kolm esimest kohta.
Suur tänu ettevõtetele, kes aitasid ürituse õnnestumisele kaasa:
Kuma Foto, Vaaros OÜ, Jardin
Lilleäri, Pizzakiosk, Õpilasfirma
DecoLight.
Palju õnne kõigile võitjatele ja
nende juhendajatele! Aitäh tublidele abilistele! Foto: Soundland OÜ
Tulemused:
1.-3. klass
I koht 3b poisid, “Kui sul tuju
hea”, autor-juhendaja Tarmo Alt
II koht 3b tüdrukud “Olgu nii”,
autor-juhendaja Krista Rikk
III koht 3a klass “Alati võidab
sport”, autor-juhendaja Tiina Mäeots
Eripreemiad:
Kõige tempokam kava - 3C
Kõige lustakam kava - 2A

Kõige rõõmsameelsem kava - 2B
Kõige originaalsem kava - 1A
Kõige südamlikum kava - 1B
4.-6. klass
I koht 6B “Hetk täis tantsu”, autorid-juhendajad Daiana Hanna
Madjar ja Elsbeth Heinaste
II koht 5A “”Can you see white
and black”, autorid Eliise Peržinski
ja Lizette Marii Õisma
III koht 5B “One for all”, klassi
ühistöö
7.- 9. klass
I koht 8B “Red empire”, klassi
ühistöö
II koht 7B “Vabadus”, autor-juhendaja Andra Norma
III koht 9B+C “Comeback”, autor-juhendaja Anna Maria Mets
10.- 12. klass
I koht 10 kl. “Põrgulikud punamütsikesed”, autorid-juhendajad
Signe Kreim ja Kelli Seinoja
II koht 12 kl poisid “Loud&strong”,
klassi ühistöö
III koht 11B “Teekond 11.klassi
kavani”, autorid-juhendajad Helin
Kikerpill ja Eleri Kütt
Publiku lemmik: 10 klass “Põrgulikud punamütsikesed”
Parim naistantsija: 1-6 kl Eliise
Peržinski 5b
7-12 kl Anna- Maria Mets 9B
1-6 kl Egert Ninep 3B
7-12 kl Deimon Meitus 12kl

Paide Linnaleht
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Taotluste vastuvõtt
Paide Gümnaasiumi
1. septembril 2015. a 1. klassi as-

tuvate õpilaste taotluste vastuvõtt
toimub kuni 30. aprillini.
Taotluse võib tuua või saata paberkandjal kooli kantseleisse (Aiavilja 3, Paide
72712) või saata digiallkirjastatult aadressile: kool@paidegymn.ee.
Taotluse vorm on kättesaadav nii kooli kodulehel kui ka kooli kantseleis.
Info telefonil 3849070, 3849071 ja e-posti aadressil: kool@paidegymn.ee
2. Eelklass
Järgmine õppeaastal 2015/2016 kooli tulevate õpilaste eelklassi tund toimub 21.
jaanuaril kell 15.00.
Võta kaasa: hea tuju – tore õpetaja ootab
sind; kaaned ja pinal, kus on sees harilik pliiats, kustutuskumm, teritaja ja värvipliiatsid.
Ära unusta vahetusjalatseid!
Edaspidi toimuvad tunnid järgmistel kuupäevadel:
4. veebruar, 18. veebruar
4. märts, 25. märts
8. aprill, 22. aprill

Keelekursused
Paide Täiskasvanute
KeskkoolRahvaülikoolis

Paide Ühisgümnaasiumi õpetajat Anne Lillepead
tunnustati Gerhard Rägo mälestusmedaliga
Marje Tänav
Paide Ühisgümnaasiumi
õppealajuhataja

I

gas valdkonnas on oma ihaldusväärne Oskariks. Matemaatikaõpetajate jaoks on selleks professor Gerhard Rägo
medal, mis on asutatud 1990.
aastal.
Medali väljaandjateks on Tartu Ülikooli matemaatika - informaatika teaduskond ja Eesti Matemaatika Selts.
Medaliga tunnustatakse õpetajaid silmapaistvate teenete eest õpetaja – või
õppejõutöös, õppe - ja metoodilise kirjanduse, programmide väljatöötamise
ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisel Eesti koolides. ks viiest, kellele detsembris
Tartu Ülikooli senati saalis medal üle
anti, oli Paide Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Anne Lillepea.
Anne Lillepea lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika erialal
1971. aastal. Kõik järgnevad aastad on
ta töötanud Järvamaal. Ta töötab Paide

Efektiivne suhtlemine Vol 3
„Hea suhe iseendaga“
Täpselt samamoodi nagu sinu auto sõidab
palju sujuvamalt ja nõuab vähem energiat,
et liikuda kiiremini ning kaugemale, kui
selle rattad on täiuslikult tasakaalus, suudad ka sina töötada paremini, kui sinu
mõtted, tunded, emotsioonid, eesmärgid
ja väärtused on tasakaalus. /Brian Tracy/
Sel korral ongi koolituse märksõnadeks tasakaal, rahulolu, positiivne enesehinnang,
enesekindlus, olemise- ja elamiserõõm, otsuste tegemine ja eesmärkide seadmine.
Toimub: 24.01.2014 kell 11.00 – 15.00,
PTK-Rahvaülikoolis (Lai 33, Paides)
Hind: 12 eurot, õpetaja: Heidi Antons
Registreerimine ja lisainfo:
Merle Rüütel
Paide rahvaülikooli koordinaator
Tel.: 55 514 696
E-mail: Merle.Ryytel@paidetk.ee;
www.paidetk.ee

Ühisgümnaasiumis 1981. aastast alates.
Anne Lillepeast on saanud aastate jooksul üks meie kooli legendaarsetest õpetajatest. Ta on suutnud oma sihipärase
ja nõudliku tööga luua oma nn. märgi,
mille järgi meenutavad teda endised ja
praegused õpilased ning kooli viis lendu, kelle klassijuhatajaks ta on olnud.
Kuidas iseloomustada õpetajat, kellega
oled koos töötanud enam kui kolmkümmend aastat? Kas on tähtis õppe-

materjalide hulk kabinetis, auhinnalisi
kohti saanud õpilaste arv olümpiaadidel või riigieksamitel saadud punktid?
Või on tähtis ja oluline ka see, millise
inimliku kuvandi ta oma õpilastele jätab, mille läbi jõutakse ka aine mõistmise juurde ?
Vastust ei pidanudki kaua otsima.
See tuli iseenesest lugedes uue aasta esimesel päeval Stingi raamatut „Murtud
muusika“: „Isegi koolitee alguspäevil ei
tundnud ma kuigi suurt tõmmet matemaatika poole. Numbrid olid külmad ja karmid abstraktsioonid, mille
ainus eesmärk näis olevat piinata minusuguseid õnnetuid hingi oma veidrate, segadusseajavate trikkidega ning
mõttetu liitmise ja lahutamise, korrutamise, jagamise ja hirmuäratavatesse
lõpmatustesse ekstrapoleerimisega. Pelgasin neid alateadlikult, nagu metsloomad pelgavad vedrulõkse. Mitte keegi
polnud kogu kooliaja jooksul suutnud
mulle nähtavaks teha võrrandi ilu või
teoreemi elegantsust, ega olnud ka keegi ilmutanud läbinägelikkust juhtida tähelepanu selgele paralleelile numbrite ja

Projektitöö Paide Gümnaasiumis
Kersti Kertsmik
direktori asetäitja
õppe- ja
kasvatustöö alal

Paide

Täiskasvanute KeskkoolRahvaülikoolis
algavad veebruarist keelekursused:
Inglise keel A1.2
Algusaeg grupi täitumisel esmaspäev,
2.veebruar kell 17:30 (Lai 33, I korrus).
Maht: 30 tundi. Hind: 80 eurot (lisandub
õpiku tasu ~13€) NB! Tasuda on võimalik igakuiste osamaksetena). Õpetaja: Ene
Pener
Soome keel algajatele
Algusaeg grupi täitumisel teisipäev,
3.veebruar kell 17:30 (Lai 33, I korrus).
Maht: 40 tundi. Hind: 90 eurot (lisandub
õpiku ja töövihikute tasu ~20€) NB! Tasuda on võimalik igakuiste osamaksetena).
Õpetaja: Ene Tappo
Inglise keel B1.2
Algusaeg grupi täitumisel neljapäev,
5.veebruar kell 17:30 (Lai 33, I korrus).
Maht: 30 tundi. Hind: 80 eurot (lisandub
õpiku tasu ~13€) NB! Tasuda on võimalik igakuiste osamaksetena). Õpetaja: Liivi Aare
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S

ellel õppeaastal on
koolil
kaks
rahvusvahelist
projekti.
Põhikooli III astmele: Nordplus
Junior 2013 programm rahastab
meie kooli ja Läti Vabariigi Salduse 1. Keskkooli 8. klasside õpilasva-

hetuse projekti“ Methods of Integrating Science, Math and Outdoor
Learning – MINTS“ ajavahemikul
01.09.2013-15.06.2015. Klasside vahetusprogramm võimaldas õpilastel ja
õpetajatel lähemalt tutvuda partnerkoolis rakendatavate loodusainete ja
matemaatika ning väliõppe integreerimise meetoditega, kogeda koolielu
ja klassiväliseid tegevusi. Korraldada
jääb veel lõpuseminar, mis toimub aprillis 2015.
Gümnaasiumiastmele: SA Archimedes Erasmus + programm rahastab

meie kooli, Kreeka, Portugali ja Rootsi koolide õpilaste ja õpetajate projekti „Reinventing Outdoors for the
Education“ – ROUTE ajavahemikul
september 2014 – august 2016. Selle projekti eesmärgiks on motiveerida
õpilasi osalema väliõppe tegevustes ja
parendada õpetajate professionaalset
suutlikkust, et säästliku eluviisi õpetamisel kasutataks väliõpet õppekava
loomuliku osana. Projektijuhtide esimene seminar Rootsis on toimunud.
Märtsi alguses osalevad meie gümnaasiumi õpilased ja õpetajad väliõppe

muusikukire vahel.“
Eelnenud mõttest võibki alata õpetaja tähendusest arusaamine. Millise
võtme ta leiab oma õpilaste jaoks arvude maailma korrapära, ilu ja elegantsuse
mõistmiseks? Annel on see sõnulseletamatu oskus olemas. On see siis hirm või
arm või pingeolukordi lahendav lause
„ no mis asja mere kaldal“.
Matemaatika õpetamist võib mõnes
mõttes võrrelda Sisyphose poolt kivi
mäest üles veeretamisega. Tulemused
ilmnevad aastatega ja alles siis osatakse õpetaja tõelist väärtust hinnata. Ja nii
ongi. M.O.T.T. Foto: Andrus Kopliste
Paide Ühisgümnaasiumi tantsuvõistlus 2015 toimub 6. veebruaril kell 18:00 Paide Kultuurikeskuse teatrisaalis. Pilet 3€.
Pileteid saab osta eelmüügist kooli huvijuhi juurest või broneerida
telefonil 5062765 kella 10:00 15:00. Broneeritud piletid palume välja osta hiljemalt 26. jaanuariks.

tegevustes Portugalis. Järgmise õppeaasta septembris oleme meie võõrustajad, jaanuaris 2016 toimuvad tegevused Rootsis ning aprillis ja juunis 2016
Kreekas.
Samuti sellel õppeaastal käivitub
meie ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajatevaheline projekt „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli
õppekava rakendamisel“, mis toimub
ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine
2008-2014“ raames.
Foto: PG

Eesti Vähiliidu pilootprojekti sündmused Paides
Ülle Kiivet
Järvamaa Vähihaigete Ühing

K

a sellel aastal jätkub Eesti
Vähiliidu pilootprojekt, mis
toob ravi-, toitumis-, teraapiaja
psühholoogiaspetsialistid
Järvamaale nõuandeid andma. Projekt kestab veel mõned
kuud ja üritused toimuvad Paides Lai 33.
Meil käib psühholoog Made Torokoff-Engelbrecht, kelle üldteemaks
on “Sa ei ole üksi. Elujõu ja tasakaalu
leidmise mõtteid ja võtteid.” Tema tuleb jälle 29. jaanuaril kell 12.
Toitumisterapeut Siret Saarsalu on
toitumismeditsiini kraadi saanud Saksamaal ja Šveitsis, registreeritud toitumisterapeut, sporditoitumise ekspert
suusaliidus, sõudekoondises jne. Tema
räägib meile, kuidas saame elustiili ja
toitumise muutmisega toetada keha
loomulikku kaitsevõimet, milline on
toidu roll vähi tekkes, milliseid toite
vältida, milliseid eelistada.
Lümfiterapeut Anne Uuspalu räägib meile lümfimassaažist, mis on Taanis ja Saksamaal välja töötatud aeglane
ja õrn nahaaluskoe ravimassaaž. See
sobib lõdvestuseks, stressist vabanemiseks, lihasvalude leevendamiseks,
reuma korral, aitab organismi puhas-

tumisele kaasa, migreenile, tugevdab
immuunsüsteemi ning vähkkasvajate
ravi korral.
Rinna Tervise Kabineti arst mammoloog Lea Vahter räägib rinnavähi tekkepõhjustest, ravist, ennetusest jne. Kabinetti saab külastada ilma saatekirjata,
telefoni lühinumber on 1900. Kabinetis võtavad vastu ka kaks günekoloogi
ja viis ämmaemandat-mammograafi,
võimalik teostada rinnanäärme ultraheli ning on biopsia võimalused.
Onkoloog doktor Vahur Valvere on
Eesti Vähiliidu nõukogu esimees ja
Hematoloogia- Onkoloogia kliinikumi juhataja. Tema räägib meile ennetusest enamuste kasvajate puhul, varajase avastamise ja ravivõimalustest.
Meil oli ka loovteraapia, mida tegi Eve Usin. Iga teraapia on ükskõik
kui raskele haigele soovituslik. Lootusetuse tunne ning tugivõrgustiku
puudus mõjutavad ka haiguse kulgu.
Meie oma ühingus oleme korraldanud muusika-, naeru- ja loovteraapiat,
ka psühholoogi ja valuraviarsti vastuvõtte.
Järgmisele kuul toimuvad üritused:
05.02 kell 12.45-14.15 toitumisteraapia
11.02 kell 12-13.30 lümfiteraapia
12.02 kell 12-13.30 psühholoogiõppus

19.02 kell 12-13.30 onkoloogiõppus
Küsimused on teretulnud, võimalik
ka isiklikult konsulteerida. Peab veel
lisama seda, et sõeluuringutele minna
tuleks. Paljud vähid on avastatud nii,
et inimene ei tea veel, et tal see haigus
on. 2015. aastal rinnavähi sõeluuringutele kutsutakse aastatel 1954, 1955,
1957, 1959, 1961, 1963 ja 1965 sündinud naised. Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse aastatel 1960,
1965, 1970, 1975, 1980 ja 1985 sündinud naised. Aasta teises pooles soovitakse alustada ka soolevähi sõeluuringute tutvustamiskampaaniat.
Kahjuks ei lähe kutsutud 100% kohale. Välismaal on uuringutel käijaid
90% juures, meil jääb see number palju-palju väiksemaks. Iga varakult avastatud kasvaja on paremini ravitav, ravi
on kergem ja lühem kui kaugelearenenud haiguse puhul.
Eesti Vähiliidu tasuta nõuandetelefon 8002233 on avatud igal tööpäeval E-R 10-12 ja 18-20. Lauatelefonilt helistades on see tasuta. Mobiililt
helistades on number 6311727. NB!
Kõne hind vastavalt helistaja kõnepaketile mobiililt Elioni võrku.
Eesti Vähiliit ja Järvamaa Vähihaigete Ühing teevad koostööd juba aastaid. Kõik üritused nii Vähiliiduga kui
ka meie oma koolitused on olnud ava-

tud kõigile. Räägime palju tervislikust
eluviisist. Meil on rääkimas käinud
pr Lille Lindmäe, ka metsamoor Irje
Karjus, Valli Järve, kes räägib toidust,
e-ainetest, säästlikust tarbimisest jne.
Oleme kuulanud Aili Rammo teadmisi taimedest, raviteedest ning toidusoovitustest.
Otsime võimalusi, kuidas oma
kahtlustest tervise kohta kõige kiiremini spetsialisti teavitada, kuidas üksteist toetada. Õpime, kuidas tegutsevad tugiisikud, käime väljasõitudel
looduskaunites kohtades - see on ka
teraapia! “Positiivse loova mõtlemise
varjus tormab meie veres ringi hormoon noradrenaliin, mis kunagi ei
raiska meid, vaid hoopis lisab jõudu,
hoogu, rõõmu!” (“Elujõud... “ prof dk
Aili Palju).
Tervist teile kõigile! Hoiame üksteist! Iga inimene vajab märkamist!
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25.01 kell 16 Teater Vanemuine muusikalikontsert Memory 2015.
Piletid: 16-24€, müügil Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas
25.01 kell 13 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
02.02 kell 19 Kümme projektiteater “Armastus ei hüüa tulles”. Osades: Priit Pius ja Linda Vaher. Piletid: 12-15€, müügil Piletimaailmas ja
Kultuurikeskuses
07.02 kell 11 Talvelaul 2015, kammersaalis
10.02 kell 19 Vana Baskini teater “Õnnenumbrid”.
Osades: Helgi Sallo, Katrin Valkna, Raivo Rüütel, Merilin Kirbits, Rauno
Kaibiainen ja Mihkel Tikerpalu. Piletid: 11-13€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
12.02 kell 19 “Sõbrapäevaks sinule”. Oma kaunemaid laule esitab
Eesti armastatud rockbänd Terminaator, koos Kaire Vilgatsi, Dagmar Oja ja multiinstumentalist Tiit Kikasega. Külalistena astuvad la-

vale ka Kristjan Kasearu ja hõbehäälne Ines. Piletid saadaval Piletilevis ja Kultuurikeskuse kassas
17.02. 2015 kell 19 Puhkpilliansambel Brassical. Piletid: 10/8€,
müügil Piletimaailmas ja Kultuurikeskuses
18.02 kell 19 Endla Teater “Kvartett”. Osades külalistena: Lii Tedre,
Helene Vannari, Feliks Kark ja Raivo Rüütel. Piletid: 12/15€, müügil Piletimaailmas ja Kultuurikeskuses
20.02 kell 19 Stand-up komöödia - “Ott Sepp tõuseb üles!” Piletid:
14.60-16.60€, müügil Piletilevis ja Kultuurikeskuses
22.02 kell 13 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
24.02 Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine Paide Kultuurikeskuses
27.02 kell 19 Rakvere Teater “Maalermeister”. Osades: Tarvo Sõmer,
Ülle Lichtfeldt, Liisa Aibel
Piletid: 6.50-13€, müügil Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas
04.03 kell 14 ja 19 Rahvusooper Estonia operett “Tsirkusprintsess”.
Esietendus 3. jaanuaril 2015 Rahvusooperis Estonia. Imre Kálmáni üks

Kohtume raamatukogus!
Jane Kiristaja
vanemraamatukoguhoidja

L

iikumisaastast
on saanud
muusika
ja valguse
aasta (kes
veel ei tea,
ÜRO
on
2015. aasta kuulutanud valguse- ja
valgustehnoloogiate aastaks). Sellest lähtuvalt on
Järvamaa Keskraamatukogu planeerinud ka oma
selle aasta ettevõtmised.
Lasteraamatukogu jätkab teemakuude traditsiooni. Jaanuar
on meil lumememmekuu. Kutsume huvilisi kuulama jutte,
laule ja pillilugusid lumememmedest ja meisterdama endale
paberist lumememme (lisaks sellele, mis sulailmaga on õues juba
ära sulanud). Soovitame lugeda
mitmeid uusi ja põnevaid raamatuid: Reet Kudu „Elu algab kümneselt“ jutustab paljulapselisest
perest, kus kodust elu juhib füüsikaprofessorist vanaisa, sest isa
ja ema töötavad välismaal. Miks

just vabadus tuleb kümnendal
sünnipäeval, saate juba ise lugeda. Tarmo Tuule raamatust „Tattnokk ehk lapsed pole milleski
süüdi“ saame teada, miks tegelikult osa lapsi ropendab, toad ise
segi lähevad, vahel õppimata on
jne. Lõbus lugemine ka emadele-isadele. Raamatukogusse on
jõudnud Kairi Looki 2014. aasta lastejutuvõistlusel I koha pälvinud raamat „Lennujaama lutikad ei anna alla“. See on lugu
julgusest ja üheskoos tegutsemise
jõust, kus saab ka nalja, pauku
ja moosipalle. Tõlkeraamatutest
soovitame kahe rootsi kirjamehe, kel mõlemal eesnimeks Ulf,
Starki ja Nilssoni raamatuid.
Ulf Starki „Täitsapoiss“, „Võidumees“, „Vilista mulle, Johanna“,
„Väike ja tugev“ ja Ulf Nilssoni
„Vanaema raha“ on südamlikud,
humoorikad ja õpetlikud lood.
Raamatukogust saate laenutada
ka põnevaid jutte kummitustest,
spioonidest ja deemonitest. Tarku ja huvitavaid raamatuid jätkub igale vanusele.
Täiskasvanute seas on populaarsemad kerged armastus- ja
kriminaalromaanid, Eesti auto-

rid ja Minu-sari. Raamatukogutöötajad soovitavad lugeda ka
teoseid, mis kandideerivad 28.
Tammsaare kirjanduspreemiale.
Jaan Tätte „Vaikuse hääl” on raamat muhedatest mõtisklustest
autorile olulistel ja tähtsatel teemadel väga lihtsas ning mõtlemapanevas keeles. Mart Kadastiku
ja Katariina Tammerti „Paarismäng” on teadaolevalt esimene
eesti romaan, mille on kahe peale kirjutanud mees ja naine. Raamat räägib ootamatust suhtest
psühhiaater Hannese ja tema
patsiendi Kristini vahel. Kas alati aitab elukogemus ja tarkus teha
õigeid otsuseid kui tunded suruvad valikuid peale? Kas selle kire
ja mõistuse kokkupõrke tulemus
võib olla positiivne ja kas kõik on
ikka võimalik? Raamat lummab
oma aktuaalsete suhteteemade
erakordse eheduse ja elulisusega.
Preemiale kandideerivad ka raamatud: Aita Kivi „Keegi teine”,
Kalle Käsper „Buridanid”, Heilika Pikkov „Minu Jeruusalemm”,
Indrek Hargla „Apteeker Melchior ja Tallinna kroonika”, Ene
Hion „Valged varesed“ ja Taavi
Jakobson „Tõeline Jumala osake”.

Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Relvad, mida
näitusel aga näha saab, on tõesti vaikivad relvad, mis
on deaktiveeritud ning reaalselt enam pauku kunagi ei
tee. Foto on illustratiivne.

Paide noored jalgpallurid võitsid aastalõputurniiri

T

riobet jalgpalli aastalõputurniiril peeti ka
U-19 vanuseklassi turniir, mille võitjaks tuli
FC Paide.
Turniiri eelviimane mäng kujunes ka sisuliseks finaaliks, kus FC Paide alistas viimase minuti väravast
4:3 Tallinna JK Puuma ja pälvis täisedu, 18 punktiga esikoha. Viigi puhul saanuks esikoha Puuma. Kol-

enamesitatud operettidest, mis lõi laineid ka Broadwayl. Meisterlik ja
värvikas orkestratsioon ning haarav süžee on just see, mida üheks lõõgastavaks õhtuks vaja. Muusika varieerub polkast aeglase valsini, peegeldades laia emotsioonidepaletti – armastus, vihkamine, uhkus, edevus, intriigid, segadus ja valestimõistmine, kuid lõpus… lepitakse ära.“
Tegevuse keskmes on romantiline intriig ja värvikas tsirkuseelu. Vürstinna Fedora Palinska tõrjutud kosilane palkab kättemaksuks salapärase
tsirkuseartisti Mister X-i kehastama aadlikku ja paluma vürstinna kätt.
Põnevate sündmuste keerises selgub, et Mister X on kadunud vürsti pärandusest ilma jäetud vennapoeg ja operett saab teenitult õnneliku lõpu. Piletid: 16-27€, müügil Piletimaailmast ja Kultuurikeskuses
Ürituste ja kinokavaga saab jooksvalt tutvuda www.paidekultuurikeskus.ee
Paide Kultuurikeskuse kassa avatud E-R 11-19, L-P suletud, avatud
tund enne ürituse algust.
Olete alati oodatud!

Järvamaa Keskraamatukogu
jätkab tavapäraste raamatunäituste kõrval ka külalisnäitustega. Meie fuajees on hetkel üleval
René Viljati „Päevapiltniku tööriistad“. Väljapaneku eesmärk
on tutvustada erinevaid päevapiltnike kaamerate mudeleid.
Vanimad aparaadid pärinevad
19. sajandi lõpust, uuemad nõukogude perioodi lõpust. Kaamerate kogumisel on René lähtunud põhimõttest, et iga aparaat
peaks silma paistma mingi huvitava tehnilise lahenduse või
omapärase disaini poolest. Mitme kaamera puhul paelub selle
inimese lugu, kes sellega kunagi
pildistanud on.
Tahaksime sel aastal kutsuda
oma lugejatega kohtuma loovisiksusi, kes lisaks kirjasõnale avavad end ka läbi muusika.
Loodame, et meie kavatsused
saavad teoks.
Kõikidest üritustest ja näitustest saab infot Järvamaa Keskraamatukogu kodulehelt.
Järvamaa Keskraamatukogu
soovib kõigile nauditavaid lugemiselamusi ja säravaid kohtumisi! Foto: Ants Leppoja

Järvamaa muuseumis vaikivad
jaanuari lõpust relvad
J
ärvamaa muuseum annab teada, et alates
24. jaanuarist saab pea kuu aja jooksul näha haruldast näitust Järvamaa relvakollektsionääride ja muuseumi enda kogudest.
Nimelt avatakse rohkem kui kuuks ajaks muuseumis
relvade ja varustuse näitus, mis peegeldab Eesti ajaloo
jaoks keerulisi ajajärke erinevatel aegadel, kui relvadega
otsustati, kas Eestimaa on ja jääb iseseisvaks riigiks või
langeb okupatsiooni alla.
Näitusel võib näha nii relvi Esimese kui ka Teise maailmasõja aegadest.
Näha saab vene PPSH 43, kui ka saksa MG 42. Viimane sai kusjuures Teise maailmasõja ajal ka hüüdnime
„Hitleri niidumasin“, mis veelkord näitas seda, kui karmi riistapuuga tegu oli.
Näituse nimeks on aga valitud teadlikult „Kui relvad vaikisid“, sest ajaloos tagasi kiigates vaikisid 1920.
aasta 3. jaanuaril Eesti Vabadussõjas relvad, mis viis
2. veebruaril Tartu rahulepingu allakirjutamiseni Eesti

7

mandaks tuli Tartu Merkuur Juunior. Osales seitse
meeskonda: SK Tääksi, Tallinna JK Puuma, Raplamaa
JK, Tartu JK Merkuur-Juunior, FC Tartu, FC Paide ja
JK Tallinna Kalev.
Ühe mängu pikkuseks oli 15 minutit.
Parim väravavaht: Tave Parts (FC Paide)
Parim mängija: Hendrik Pihl (FC Paide)

Aitäh!

Järvamaa Lasteabikeskuse asenduskodu lapsed ja kasvatajad soovivad tänada
häid inimesi, kes detsembri-ja jaanuarikuus lastele palju rõõmu valmistasid!
19. detsembril kinkisid Grete Linusk koos
õigsbüroo ScanLex Lawyers kahe töötajaga asenduskodu kahele perele 3D televiisorid ning Playstation ja Wii mängukonsoolid. Lapsed olid üliõnnelikud! 23.
detsembril üllatas meie lapsi Anna Kitsul
koos jõuluvanaga. Jagati kõikidele lastele kommipakke ja löödi akordioni saatel
tantsu. 2. jaanuaril käisid lapsed lustimas
Jurmalas Livu Veepargis. Transpordi osas
suured tänud ATKO Transile ning bussijuht Koit Pilipenkole! Suured tänusõnad
Lauri Taburile, kes kinkis meie asenduskodule riiete ja jalanõude kuivatuskapi,
mida me hädasti vajasime. Oleme meie
heategijatele südamest tänulikud!
Marit Leppoja
Järvamaa Lasteabikeskuse vanemkasvatajakoordinaator

Paide spordisündmused

24.01 kell 16.00 E-Piim Spordihallis
Schenker liiga: Järvamaa Võrkpalliklubi - RTU/Robežsardze
24.01 kell 9.30 E-Piim Spordihallis
Laste jalgpalliturniir. Korraldaja Järvamaa Jalgpalliklubi
31.01 kell 9.30 E-Piim Spordihallis
Laste jalgpalliturniir. Korraldaja Järvamaa Jalgpalliklubi
01.02 kell 16.00 E-Piim Spordihallis
Schenker liiga: Järvamaa Võrkpalliklubi - Danpower/ Võru VK
03.02 kell 10.45 – 16.00 Paide linna ujulas koolitus 1.- 2.klassi õpilastele
“Veega sõber“
03.02 kell 10.00 E-Piim Spordihallis
Järvamaa koolide 4-5 kl saalijalgpalli
KV P. Korraldaja Järvamaa Spordiliit
12.02 kell 10.00 E-Piim Spordihallis
Järvamaa koolide 4-5 kl saalijalgpalli
KV T. Korraldaja Järvamaa Spordiliit
14.02 kell 9.30 E-Piim Spordihallis
Laste jalgpalliturniir. Korraldaja Järvamaa Jalgpalliklubi
14.02 kell 12:00 Paide linna ujulas

Järvamaa lahtised ujumise seeriavõistlused V etapp. Korraldaja Paide
Ujumisklubi
15.02 kell 16.00 E-Piim Spordihallis
Schenker liiga: Järvamaa Võrkpalliklubi - DU
21.02 kell 10.00 E-Piim Spordihallis
Sõbrapäeva indiacaturniir. Korraldaja SA PSTK
24.02 kell 12.00-14.00 Paide tehisjärve ääres Matk talvistel radadel. Eesti Terviserajad kutsuvad eestimaalasi
24. veebruaril osalema kõikidel Eesti
Terviseradadel samaaegselt toimuval
sportlikul rekordiüritusel „Rajalugu”.
Ühise rekordürituse eesmärgiks on
tutvustada inimestele nende kodukandi looduslike terviseradade võimalusi ning kutsuda kõiki tervislikult aega
veetma ja tervisekilomeetreid koguma.
Korraldaja SA PSTK info@paidetervis.ee
28.02 - 1.03 Eesti linnade 31. talimängud Valgas
Talimängud toimuvad Valga erinevates spordibaasides, Kääriku või ValgaValka suusaradadel ning Kuutsemäe
Puhkekeskuses. Spordialad: murdmaa- (individuaal ja teade) ja mäesuusatamine, meeste ja naiste korvpall,
lauatennis, male, kabe, juhtide võistlus. Täpsem info www.joud.ee.
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Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi!
Hilda Solntsev
Hildegard Seermann
Linda Tihemets
Aino Pürn
Valve Tohvelmann
Ella Vesman
Väino Kruusement
Helve Soolepp
Ilve Kala
Erika Eerik
Helga Heinlo
Ants Miitoja
Evi Enno
Uno Pleesi
Elvi-Melaine Käärik
Evgeny Belov
Heimar Tuiman
Õie Riibak
Aino Kirs
Aino Põldsar
Agnes Ellermaa
Tamara Orav
Niina Aare

92
90
89
89
89
89
88
88
87
87
87
85
85
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83

Elvi Dede
Olga Mäeveer
Leili Ohov
Erna Karu
Erich Seepter
Aino Muru
Evi Miitoja
Helvi Arro
Esfir Aksel
Tiit Paglant
Eha Piiri
Diina Vonok
Liia-Maret Vaarmaa
Nadezhda Leppind
Inna Orlova
Helmut Kristal
Silvia Jürisson
Helve Ratnik
Aime Stein
Urve Kukkur
Helmi Runnel
Ülo Velsker
Pilvi Mendelson

83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
79
79

Maie-Taime Aasa
Maret Lai
Arvo Saar
Konstantin Belov
Maie Andla
Leida Pedius
Kalju Laanemägi
Neemi Kasearu
Anisja Arula
Vello Premet
Mare Tommingas
Liidi Hirvonen
Milve Kiima
Linda Simberg
Ilme Sõrmus
Maaja Aunapuu
Helmi Puhm
Viida-Viive Rohesalu
Jevgenia Laanemets
Linda Silluta
Linda Mihkelsaar
Aino Lepp
Monika-Aino Jõesaar

79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76

Malle Kaljola
Maimu Vene
Linda Vaasma
Mai Salum
Endel Ott
Vladimir Juferev
Uno Trost
Helgi Lahesoo
Ene Randrüüt
Heljo Paas
Pansionaat Paide
õnnitleb:
Helgi Kilusk
Vilma Aasamägi
Vladimir Andrejev
Ella Luht
Juta Riiu

76
76
76
76
76
75
75
75
75
75

90
80
70
86
79

EESTIMAA SÜDA

Palju õnne Paide
linna uutele
ilmakodanikele!
Emily Perlin
05.12.2014
Annabell Korol
08.12.2014
Elisabeth Lillemaa
09.12.2014
Cristina Kruusamägi
12.12.2014
Kathleen Rudissaar
20.12.2014
Saskia Nagel
22.12.2014
* Registreeritud sünnid detsembris 2014

Sündmused Paide Püha
Risti kirikus
25.01 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga
01.02 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga
03.02 kell 15.00 Jumalateenistus armulauaga, pansionaadis “Paide“
08.02 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga
15.02 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga
22.02 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga
24.02 kell 07.30 Iseseisvuspäeva tähistamine lipuheiskamisega Paide Keskväljakul, järgneb iseseisvuspäeva
palvus kirikus
Teenib koguduse õpetaja
Kari Tynkkynen

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

